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Grasselly Gyula emlékezete 
1920-1991 

In memóriám Gyula Grasselly 
1920-1991 

Szederkényi Tibor 

A Magyar Tudományos Akadémiát, a József Attila Tudományegyetemet, a 

hozzátartozókat, barátokat, munkatársakat, tanítványokat, a magyar és az egyetemes 

földtudományt súlyos veszteség érte, amikor 1991, november 13-án, életének 72. évében 

elhunyt Grasselly Gyula akadémikus, a Földtudományok Osztályának elnöke, a MTA 

Szegedi Bizottságának alelnöke, a jókedvű, életvidám, alkotóképességének még 

tökéletesen birtokában lévő professzor. Halálával egy korszak zárult le a mangán elem 

és a mangán ércek hazai geokémiai kutatásában, amelynek kezdeményezője és 

meghatározó egyénisége volt évtizedeken át. Tovább él és gyarapszik viszont az általa 

indított és nevével fémjelzett nemzetközi tudományos összefogás, amely a világ 

mangánnal foglalkozó geológusait, geokémikusait megmozgatta és tömörítette. Tovább 

él és terebélyesedik az itthon általa életrehívott szerves geokémia tudomány és sok-sok 

egyéb hazai és nemzetközi tudományos kezdeményezés, amelynek elindítója volt. 

1920. július hő 4-én született Szegeden, ahol nevelkedett és tanulmányait végezte. 

Kitűnő érettségi után beiratkozott a Szegedi Egyetem vegytan-természetrajz szakára, 
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amelyet 1943-ban dicséretes eredménnyel fejezett be. Tanulmányainak utolsó félévét 

Berlinben, Ramdohr professzor irányításával teljesítette, ahol kitűnő ismereteket 

szerzett az ércekkel kapcsolatos elemző munkákhoz. 1944-ben a pedagógia szakvizsga 

letételével képesített középiskolai vegytan-természetrajz tanári oklevelet kapott. 

1944-től tanársegédként, 1950-től adjunktusként, 1956-tól docensként dolgozott a 

Szegedi Egyetem (későbben József Attila Tudományegyetem) Ásvány-Kőzettani 

Intézetében KOCH Sándor professzor munkatársaként, akit atyai barátjának tekintett. 

1960-ban politikai okok miatt félreállították, majd 1962-ben rehabilitálták és 1964-től 

egyetemi tanárrá nevezték ki. 1968—1986 között a geokémiai profillal bővült tanszék 

vezetőjeként is tevékenykedett. Negyvenhat évi folyamatos munkaviszonnyal a háta 

mögött arról a tanszékről vonult nyugállományba, ahol ifjú oktatóként egykoron pályáját 

elkezdte. 

Hosszú egyetemi életűtján végigjárta az egyetem úgyszólván núnden lépcsőjét, 

amelyet végigjárhat az egyetemi polgár. Volt demonstrátor, díjas gyakornok, megbízott 

tanársegéd, tanársegéd és így tovább a tanszékvezető egyetemi tanári beosztásig. 

Tizenkét évig volt az Eötvös Kollégium igazgatója, 3 évig a Természettudományi Kar 

dékánja, 13 éven át az Egyetemi Tanács tagja. 1968—1986 között az Acta Mineralogica 

Petrographica főszerkesztőjeként nemzetközi elismertséget szerzett az egyetlen 

profittiszta magyar ásványtani-kőzettani-geokémiai szakfolyóiratnak. Kitűnő szer¬ 

vezőkészségét, problémalátó képességét a Művelődési Minisztérium is kamatoztatta, 

különböző minisztériumi testületekben, szakbizottságokban tagként vagy elnökként 

évtizedeken át foglalkoztatta. Egyetemi pályája végén a JATE Egyetemi Tanácsa 

„emeritus professor” megtisztelő címmel, a Köztársaság Elnöke pedig „A Köztársaság 

Zászlórendje” kitüntetéssel ismerte el GRASSELLY Gyula eredményes életpályáját. 

Saját bevallása szerint három „pályamódosulás” történt életében. A biológia iránti 

érdeklődése terelte a természetrajz irányába, majd első éves hallgató korában az Eötvös 

Kollégiumban Szabó Zoltán akadémikus igazgató hatására a vegytant választotta 

szakpárul. 1941-ben KOCH Sándor professzor Szegedre, kerülésével az ásványtan 

művelésére adta fejét. Koch professzor emberségével, tárgyszeretetével, a kezdőknek 

adott kitüntető támogatásával, majd tanácsaival példaképül szolgált a már demonstrátor- 

kodó hallgatónak és későbben is szerető gonddal segítette őt pályáján. így első működési 

területe az ásványtan, azon belül is az ásványkémia, az ásvány- és ércelemzési metodika 

lett. Pályájának ezt a szakaszát zárta le 1953-ban az Akadémiai Kiadónál megjelent első 

könyve, az Ásvány- és ércelemzési módszerek. 

1952-ben, addigi munkássága alapján megkapta a föld és ásványtani tudományok 

kandidátusa fokozatot, valanúnt a végleges és döntő pályamódosítást. Szádeczky- 

Kardoss Elemér akadémikus felkérte az 1955-ben kiadásra került Geokémia című 

kézikönyvének lektorálására. Saját szavai szerint: „minthogy úgy éreztem, ismereteim 

ezen a téren meglehetősen hiányosak, kénytelen voltam magam beledolgozni ebbe a 

tárgykörbe is, így tértem rá végleges pályámra”. Mindezt olyan sikerrel tette, hogy 

1959-ben az ionpotenciálok terén végzett kutatásai eredményeképpen A komplex 

anionpotenciálok szerepe és jelentősége a geokémiában című értekezésével elnyerte a 

tudományok doktora fokozatot. 

1959-ben az ipar érdeklődésére kezdett el foglalkozni a hazai mangánérctelepek 

ásványtanával és geokémiájával. Felismerve eme tárgykörben a megoldásra váró sok és 

szerteágazó kérdést, valamint a nemzetközi összefogás szükségességét, 1967-ben az 

Association on the Genesis of Őre Deposits keretén belül létrehozta a Commission on 
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Manganese-t, amelynek 1978-ig elnöke is volt. 1974-ben megindította az IGCP 

(International Geological Correlation Programme) keretében a Genesis of Manganese 

Őre Deposits projectet, amelynek ugyancsak vezetője volt 1978-ig. Munkája meg¬ 

koronázásának minősül az Akadémiai Kiadónál I.M. VARENTSOVval együtt 1980-ban 

megjelentetett Geology and Geőchemistry of Manganese; Mineralogy, Geochemistry, 

Methods című, háromkötetes monográfiája, amely máig a mangánnal foglalkozó kutatók 

világszerte ismert és elismert kézikönyve. 

Nem kevésbé lényeges a másik kutatási irány, amelyet ugyancsak az ipar jelzései 

alapján indított meg GRASSELLY professzor; ez a szervesanyag tartalmú üledékek 

komplex geokémiai és ásvány-kőzettani vizsgálata a különböző természeti tényezők 

szerepének és hatásának megállapítására a kőzettéválás során. Elsősorban az oldhatatlan 

szervesanyag sajátságai vizsgálatának megindításával a magyar szervesgeokémiai 

kutatásoknak máig meghatározó, markáns arculatot adott. 

Grasselly professzort kiváló kapcsolatteremtő és szervezőkészségének, továbbá a 

mangánkutásokban már korán jelentkezett feltűnő eredményeinek elismeréseképpen 

1972-ben a Montrealban tartott XXIV. Nemzetközi Geológiai Kongresszuson a 

Nemzetközi Geológiai Unió (IUGS) alelnökévé választották, mely tisztet 1972—1980 

között töltötte be. 1982-ben az IUGS Advisory Board fór Research Development 

Programme igazgatójává, majd az ICL Bureau (a nemzetközi litoszféra kutatások 

programja) vezetőségi tagjául választották meg. Magyar földtani szakember ilyen magas 

nemzetközi tisztségeket az utóbbi 80 évben rajta kívül nem töltött be. Elismert 

magasszintű tudományszervező és -formáló tevékenységével maradandó hatást gyakorolt 

a földtan tudományának nemzetközi fejlődésére. 

Tiszteletet parancsoló nemzetközi tudományos tapasztalatait és kapcsolatait itthon is 

kamatoztatta a Kulturális Kapcsolatok Intézete Tanácsadó Testületében, a Magyar 

UNESCO Bizottságban, a Pugwash Magyar Nemzeti Bizottságában, ill. az IUGS 

Magyar Nemzeti Bizottságában. 

A Magyar Tudományos Akadémia, elismerve Grasselly Gyula tudományos 

eredményeit, már 1956-ban a Geokémiai Tudományos Bizottság tagjává választotta, ahol 

1976—1980 között a bizottság elnöki tisztét is betöltötte. 1980—1986 között a Földtani 

Tudományos Bizottság elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése 1976-ban 

levelező tagjává, majd 1982-ben rendes tagjává választotta. Problémalátó készsége, 

energiája, diplomáciai érzéke jótékony hatást gyakorolt a Föld- és Bányászati 

Tudományok Osztályára, de az Akadémia Elnökségére is. 1990-ben az Osztály elnökéül 

választották. Jól látta a gazdasági és politikai változások miatt kialakult kedvezőtlen 

helyzetet a földtudományok szempontjából és minden erejét ennek kivédésére 

mozgósította. Súlypont áthelyezéseket hajtott végre a földtudományok megítélésében és 

kereste a földtan helyét az új gazdasági kihívásban. Eme tevékenységének sikeres 

végrehajtásában ragadta el a hirtelen halál. 

Grasselly akadémikus, híven a szegedi hagyományokhoz, mindig megmaradt 

szegedinek. O is azon tudóscsoporthoz tartozott, amely bebizonyította, hogy nemcsak 

Pestről juthat el valaki a világhírig. Jóértelmű lokálpatriotizmusa sokrétű szegedi 

társadalmi és tudományos tevékenységben öltött arcot. Megalakulásától tagja a MTA 

Szegedi Bizottságának, amelynek 1986—1990között elnöke, majd haláláig alelnöke volt. 

A szó valódi értelmében újjászervezte a tudós intézményt és működését kiterjesztette 

valamennyi dél-alföldi megyére, pezsgő tudományos életet gerjesztve mindegyikben. 

Szeged városa a Szegedért Alapítvány díjával ismete el teljesítményét, életművét és 
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hűségét. Utolsó szegedi ténykedéseként szívós munkával megszervezte és irányította a 

MTA szegedi székháza rekonstrukcióját. A gyönyörű épület, amely funkciójában 

méltóvá vált a szegedi akadémiai hagyományokhoz, minden zugában az ő elgondolásait 

őrzi. Fájdalom — a megújult székház avatását már nem érhette meg. 

íme, tüneményes életpálya végére tett pontot a kegyetlen halál. Grasselly 

akadémikus felállva asztalától úgy hagyott itt bennünket, mint aki csak percekre távozott 

és hamarosan visszatér befejezni félbehagyott teendőit. Pedig nem hagyott félbe semmit! 

O teljes életet élt. A hallgatók és egyetemi oktatók tiszteletével övezett kitűnő 

pedagógusként mindent elért, ami egyetemi tanárként elérhető. Mint tudós, élete végéig 

töretlenül alkotott, miközben maradt ideje az életet élvezni és hódolni az élet kisebb- 

nagyobb örömeinek. Ember volt eme fogalom magasztos értelmében! Álljon itt 

számunkra, nüntegy üzenetként utolsó nyilatkozata: 

„Tiszta eszmények, értelmes célok, kiteljesíthetö emberi kapcsolatok, egy nagyobb 

közösségért érzett felelősség nélkül sivár vegetálás az élet. Mindehhez nemes 

emelkedettség és belső szabadság szükséges. Ezeket vámolták meg az elmúlt évtizedek. 

Mindezek mellett állítom és hiszem, hogy végre hozzá kell fognunk a magyar nemzeti 

siratófal lebontásához, s új hittel és tudással, a kis közösségek értékeinek összekapcsolá¬ 

sával, egy társadalmi láncreakció beindításával vállalni kell az áttörést a nemzeti 

felemelkedés felé.” 

Grasselly Gyula publikációi 
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A „Kösseni-medence” kialakulása és fejlődése 
a Dunántúli-középhegységben 

Formádon and evoluíion of the "Kössen Basin” 
in the Transdanubian Rangé 

Haas János1 

(12 ábrával és 5 fényképtáblával) 

Összefoglalás 

A tanulmány a Dunántúli-középhegységi adatok szintetizálásával a „Kösseni-medence” 
fejlődéstörténetét elemzi. Megállapítja, hogy a medence kialakulásának folyamata lassú és 
összetett folyamatsor eredménye, amely a Rezi Dolomit által képviselt időszakban elzárt lagúna 
létrejöttével indult. Később a finom terrigén anyag beszállítódásával a Dunántúli-középhegységi 
egység Ny-i részén a platform tartósan „megfulladt", és elzárt, oxigénhiányos medence alakult 
ki — a Kösseni Formáció képződésének színtere. A középhegység K-i részén viszont a 
„Dachsteini platform” fejlődése zavartalanul folytatódott. A mélyülő medence és a platform 
közötti kis hajlásszögű lejtőn széles átmeneti övezet jött létre, ahová a transzgressziós 
szakaszokban a pelites medencefácies benyomult, de amit a progradáló platform rendszeresen 
visszahódított. A középhegységi Kösseni-medeneerész a déli-alpi és a kelet-alpi hasonló 
kifejlődése medencerészek közé ellentmondásmentesen beilleszthető. 

Abstract 

Based on studies in the Transdanubian Rangé an analysis of evolution of the "Kössen basin” 
is presented. The multi-phase basin evolution was initiated by the formádon of restricted lagoon 
in the rezi Dolomité area. Later on, as a consequenceof the fine terrigenous input the carbonate 
platform was drowned in the western part of the Transdanubian Rangé, and a restricted, oxygen- 
depleted basin came intő being — the sedimentary environmentof the Kössen Forrnation. On the 
olher bánd in the eastem part of the Transdanubian rangé the evolution of the "Dachstein 
platform” continued without interruption. On the low-angie slope between the deepening basin 
and the platform a broad transitional beit came intő being, which was occupied by the pelitic 
basin facies during transgressions, and then it was reoccupied by the prograding platforms as a 

'MTA Geológiai Kutatócsoport, H—1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a. 

A kézirat beérkezett: 1992. augusztus 18. 
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rule, The Transdanubian segment of ihe "Kössen basin" can fit in between the basin formations 

of very similar features of the Southern Alps, and of the eastern Alps without any contradiction. 

Key words: sedimentology, lithology, anoxic basin, Transdanubian Rangé, Triassic, Hungary 

Bevezetés 

A Tethys Ny-i elvégződésénél a felső-triászban létrejött, rendkívül kiterjedt sekély 

platform („Dachsteini-platform”) fejlődéstörténetében a nori középső részén jelentős 

változás történt, A platform szárazföld felé eső (extemális) részén nagy kiterjedésű, 

részlegesen elzárt háttérmedence jött létre (Kösseni-medence), melyben jelentős 

mennyiségű finom terrigén anyag halmozódott fel, oxigénhiányos környezetben. 

Tanulmányomban a dunántúli-középhegységi megfigyelések, vizsgálatok alapján 

elemzem a Kösseni-medence fejlődésének tér- és időbeli tendenciáit és okait, továbbá 

megkísérlem a középhegységi medencerész beillesztését eredeti ősföldrajzi környezetébe. 

A fejlődéstörténeti, ősföldrajzi szintézis előfeltétele a rétegtani fogalmak pontosítása. 

A „kösseni rétegek” esetében ugyanis az alpi triász klasszikus egységéről van szó, amit 

már Suess (1852) említett, és mint más klasszikus egységek esetében e fogalom 

értelmezése rendkívül tággá, olykor ellentmondásossá vált. Lito- és kronosztratigráfiai 

egység, továbbá fácies értelemben egyaránt alkalmazták és részben eltérő tartalommal, 

illetve egyes területeken különböző névvel. 

A triász fejlődéstörténet e fontos etapjának megismerésén túl számottevő jelentőségű 

a kösseni medencefejlődés vizsgálata a neogén medencék aljzatának szénhidrogénföldtani 

kutatása szempontjából, hiszen olyan zárt medencéről van szó, amelyben jelentős 

vastagságú, szervesanyagban gazdag üledéktömeg rakódott le. 

Rétegtani helyzet 

A Dunántúli-középhegységi szerkezeti egység területén a Dachsteini-platform 

fejlődése a kami medencék feltöltödése után a felső-kamiban indult meg. 

A platformfejlődés kezdeti szakaszát a Fődolomit Formáció képviseli. A nori 

folyamán a középhegységi egység ÉK-i részén a Fődolomit felett többszáz méter vastag 

átmeneti egység közbeiktatódásával a típusos Dachsteini Mészkő települt. 

Az egység DNy-i részén viszont (Zalai-medence, Keszthelyi-hegység) a Fődolomit 

fölött a platform és a medence átmenetét képviselő Rezi Dolomit Formáció, majd az 

uralkodóan sötét színű, pelites képződményekből álló Kösseni Formáció jelenik meg. 

Tekintettel arra, hogy a „Kösseni-medence” fejlődése szempontjából meghatározó 

jelentőségű Rezi és Kösseni Formációk tartalma meglehetősen ellentmondásos a hazai 

és a külföldi irodalomban is, a következőkben szükségesnek tartom e formációk rövid 

jellemzését. 

Rezi Dolomit Formáció 

A Dunántúli-középhegység DNy-i részén Sümeg környékén és a Keszthelyi¬ 

hegységben a Fődolomit felett már id. LÓCZY (1913) elkülönített olyan rétegcsoportokat, 
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amelyek bár dolomit összetételűek, kőzetszerkezeti és őslénytani sajátosságaik jelentősen 

eltérnek a típusos Fődolomittól. NOSZKY (1958) a Sümeg környéki térképezés során a 

típusos Fődolomit felett vékony réteges, lemezes sötétszínű dolomitváltozatot „Kösszeni 

dolomit”-ként említette, Szentes (1953) a Keszthelyi-hegységben „réteges-pados 

szaruköves” dolomitot írt le a kösseni rétegek alatt. 
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1. ábra. A Dunántúli-középhegység Ny-i részének felsőkami—alsó jura (hettangi) képződményei és 

kapcsolatuk egymáshoz. V.M.F. Veszprémi Márga Formáció. 

Fig. 1. Vpper Camian—Lower Jurassic (Hettangian) formations of the western part of the Transdanubian 

Rangé and their interrelatíonships. V.M.F. Veszprém Mari Formádon. 

A Rezi Formáció elnevezést BOHN (1979) javasolta a mészkőlencséket tartalmazó 

lemezes, szaruköves dolomitra. ORAVECZ és Haas (1984) a Sümeg környékén ismert 

vékonyréteges és a porózus, pados dolomit váltakozásából álló rétegsort is a Rezi 

Dolomit Formációba tartozónak említi. 

A Keszthelyi-hegység legújabb térképfelvétele során Budai és KoloszáR (1987) 

lényegében megerősítették az id. LÓCZY L. (1913) által a Fődolomit és a Kösseni 

Formáció között megfigyelt dolomit rétegcsoportok következetes meglétét és mindezeket 

együtt sorolták a Rezi Dolomit Formációba. 

Kőzetösszetétel: a bitumenes dolomit kőzettípus jellemző különösen a formáció alsó és felső 

részén. Ugyanitt az agyagos dolomit kózetváltozatok is megjelennek. Ugyancsak az alsó és 

helyenként a felső szakaszon tűzköves lencsék, betelepülések is megfigyelhetők. 



K> 

2. ábra. A Kösseni Formáció elterjedése és fácies egységei a Dunántúli-középhegységi szerkezeti egységben. 

Fig. 2. Extension and facies units of the Kössen Formádon in the Transdanubian Rangé Unit. 
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Szerkezet: a rétegzettség jellege az egység felismerése, elkülönítése, tagolása szempontjából 

egyaránt lényeges. A Fődolomitra települő alsó szakasz vékonyréteges, lemezes kifejlődésül, az 

egyes réteglemezeken belül megfigyelhető mikrorétegzettséggel, illetve egyes szintekben autigén 

breccsás, iszaproskadásos (slump) szakaszokkal. A középső szakaszon a vastagpados kifejlődés 

a jellemző, de a vékonyréteges, mikroréteges betelepülések rendszeres visszatérésével. A legfelső 

szakaszon ismét a lemezes, vékonyréteges, olykor iszapcsűszásos, iszaproskadásos kőzetszerkezet 

válik jellemzővé, amely lumasellás lencsék, mészkőrétegek megjelenésével fokozatosan megy át 

a fedő Kösseni Formációba. 

Szövet: a primer üledékes jellegek a dolomitosodás, ill, a neomorfózis során teljesen eltűntek, 

vagy részben, relikt szöveti elemként megfigyelhetők. A jellemző szöveti típus a neomorf 

átalakulással létrejött ekvigranuláris dolopátit (xenomorf-A). A relikt elemek általában kör, vagy 

ellipszis körvonalú mikritburok formájában jelennek meg, eredetileg valószínűleg zöldalgák és 

egyéb bioklasztok voltak. A kioldott bioklaszt szemcséket idiomorf-C, zónás dolopátit tölti ki. 

Szín: a Fődolomit kőzeteihez képest sötétebb színárnyalat jellemző. Az alsó, vékonyréteges 

szakasz középszürke, sötétszürke tűzkő betelepülésekkel, a középső vastagpados rész ugyancsak 

középszürke, illetve világos barnásszürke, a vékonyréteges betelepülések sötétebb ámyalatúak, 

a felső szakasz sötétszürke, sötét bamásszürke. 

Ősmaradvány együttes: az alsó szakasz makrofosszíliákban szegény, az oldási maradékból 

halplkkelyek, szivacstűk kerültek elő. A középső szakasz jellegzetes pórusai valószínűleg 

nagyrészt zöldalgák mészvázának kioldódásával keletkeztek, de ezek pontosabban nem 

azonosíthatók. Szórványosan kagyló- és csiga kőbelek, Brachiopodák is megfigyelhetők. A felső 

szakasz ősmaradványokban igen gazdag. A Bivalviák (Modiola, Pteria, lsognomon, Lima, 

Enfaliitm, Cardita-félék) és a Gastropodák (Worthenia, Euomphalus, Coelostylina, Zygopleura, 

Promathildía-félék) gyakran lencsékben vagy rétegeket képezve lumasellaként feldúsulnak. 

Elterjedés: csak a középhegység DK-i részén ismert: a Déli-Bakonyban kizárólag Sümeg 

környékén és a Keszthelyi hegységben, valamint annak ENy-i előterében (Zalaszentlászló). 

Megléte az Észak-zalai-medencében Is valószínűsíthető. 

Település: a Fődolomit Formációra települ, üledékmegszakítás nélkül, átmeneti szakasszal. 

Fedője a Kösseni Formáció, melyben az átmenet teljesen folyamatos, a határt a meszes, agyagos 

(márga) kőzetfajták túlsúlyra jutásával vonhatjuk meg. Elterjedésének K-i, DK-i határánál 

valószínűleg összefogazódík a heteropikus Dachsteini Mészkővel, de erre csak kevés konkrét adat 

áll rendelkezésre. 

Tagolás: a formáció kőzettani, kőzetszerkezeti jellegei alapján három részre (tagozatra) 

osztható (BUDAI és KOLOSZÁR, 1987). Az alsó tagozat lemezes, márgás, tűzköves dolomit. A 

középső vastagpados, pórusos dolomit, vékonyréteges, lemezes betelepülésekkel. A felső tagozat 

lemezes, márgás, lumasellás lencséket tartalmazó dolomit. 

Kor: a Keszthelyi hegységben az alsó tagozatból előkerült Conodonták alapján a formáció 

képződésének kezdete a középső-nori végére, vagy a felső-nori alsó részébe tehető (BUDAI és 

Kovács, 1986). 

A felső tagozat elsősorban a rátelepülő Kösseni Formáció korára vonatkozó biosztratigráfiai 

adatok alapján a felső-non felsőbb részébe sorolható be. Ennek a felső tagozat molluszka faunája 

nem mond ellent. 

Kösseni Formáció 

A „kösseni rétegek” terminust az Északi-Mészkő-Alpok tanulmányozása során Suess 

(1852) vezette be. OPPEL (1854) kifejezetten biosztratigráfiai értelemben használta a 

„kösszeni rétegek” terminusát az „Avicula contorta-zóna” alpi megfelelőjeként. 

Mojsisovics (1868) a kösseni rétegeken belül sváb, kárpáti, kösseni és salzburgi 
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fácieseket különített el, elsősorban a fauna alapján. BÖCKH (1874) a megnevezést a 

Szentgáltól Szőcig a „dachsteini mészkő összleten” belül nyomozható „többnyire vastag 

padokban fellépő, világosabb vagy sötétebb színű szürke mészkő” kifejlődésre 

alkalmazta, az akkori osztrák gyakorlattal lényegében megegyezően (vö: Lipold (1852) 

— Osztrák rétegtani lexikon). Később a „kösseni rétegek” terminust igen sokféle és 

eltérő értelemben használták (Laczkó, 1909; Lőczy, 1913) és részben ennek 

következtében a rétegtani helyzet is ellentmondásos volt. 

3. ábra. A Dunántúli-középhegység Ny-i részének felső-triász képződményei (a triásznál fiatalabb 

képződmények elhagyásával), 

Fig. 3. Upper Triassic formatíons of the western part of the Transdanubian Rangé (wiihout the post-Tríassic 

Jonnations). 
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VÉGH (1964) a déli-bakonyi és a keszthelyi-hegységi kibúvások és fúrások alapján 

foglalta össze a „kösszeni rétegek”-kel kapcsolatos, a litológiai jellegekre és az 

ősmaradványokra vonatkozó ismereteket. Felfogása szerint a „kösszeni rétegek” a rhaeti 

emelet alsó szintjét képezik, „...mintegy 70—150 m vastag, meszes-agyagos-dolomitos 

kőzetekből összetett rétegösszlet... amelyet a kőzetkifejlődés és a kagylófauna 

(Rhaetavicula contorta, Cardita austriaca stb.) alapján az alpi kösszeni rétegekkel 

azonosíthatunk”. Megállapítja, hogy a „kösszeni rétegek” a Déli-Bakonyban ÉK-felé 

ki vékonyodnak, miközben márgatartalmuk csökken, és a dolomit mennyisége nő. 

A litosztratigráfiai egységek meghatározásának pontosítása és fáciesmodellek 

kialakítása az utóbbi években olyan változást eredményezett, hogy a Kösseni Formáció 

terminust jelenleg az alpi területeken a védett, oxigénhiányos, intraplatform medencében 

létrejött, márgás-karbonátos kifejlődésű egységre alkalmazzák (Kuss, 1983). A sváb, 

a kárpáti és a kösseni fácieseket pusztán biofáciesnek tekintik (Golebiowski, 1990), a 

salzburgi fáciest pedig csupán az Qsterhom-hegységre korlátozódó helyi biofáciesnek 

tartják (URLICHS, 1972). Litosztratigráfiai szempontból a Kösseni Formációt két 

tagozatra osztják fel (Golebiowski, 1990). Az alsó (felső nori—alsó rhaeti) Hochalmi 

Tagozat, amely a Fődolomitra, a „Plattenkalk” egységre vagy a Dachsteini Mészkőre 

települ, lumasella rétegeket tartalmazó agyagmárga és sekély tengeri karbonátos rétegek 

ciklusos váltakozásából áll. A felső (felső rhaeti) Eibergi Tagozatban bioklasztos 

(echinodermata detrituszos) mészkő és márga szakaszok váltakoznak. A Déli-Alpokban 

(Lombardiában) a Kösseni Formációhoz hasonló kifejlődésű és rétegtani helyzetű Riva 

di Solto Formációt uralkodóan pelites kőzetek jellemzik (Stefani és Golfieri, 1989). 

Felső részében azonban a karbonátos betelepülések aránya növekszik, márga-mészkő 

váltakozásából álló ciklusos felépítés válik jellemzővé, és így megy át az uralkodóan 

már mészkő összetételű, de alsó részén még márga betelepüléseket tartalmazó Zu 

Mészkőbe (BURCHELL et al,, 1990). A fentieket is figyelembe véve a Dunántúli¬ 

középhegységi Kösszeni Formációra vonatkozóan a következő jellemzés adható. 

Kőzetösszetétel: márga, mészmárga, dolomárga, kőzetlisztes márga, elsősorban az átmeneti 

szakaszokban mészkő és dolomit betelepülésekkel. Szerves anyagban rendkívül gazdag, alginites 

kifejlődése is ismert (SOLTI et al., 1987). A kőzetösszetétel az üledékgyűjtó medence belsőbb 

részein monoton, kis változékonyságé, uralkodóan pelites. Az egykori medenceperemek felé, az 

átmeneti övezetekben viszont dolomitos mészkő, agyagos mészkő és márga-mészmárga rétegek 

ciklusosán váltakoznak, és a pelites rétegek részaránya fokozatosan csökken. 

Szerkezet: a rétegzettségi típusa a kőzetösszetételtől függően változik. A márgák 

vékony rétegesek, lemezesek, leveles elválásúak. Iszapcsűszásra, roskadásra utaló kőzetszerkezet 

gyakori. A mészmárga, agyagos mészkő kőzettípus vékonyréteges, hullámos agyagfilmes 

rétegfelszínekkel tagolt, flázeres, vagy gumós. Az agyagos dolomit betelepülések 

vékony rétegesek, lemezesek, olykor mikrorétegesek. 

Szövet: a domináns márga kifejlődés jellemző szövete a mikroréteges, agyagos, kőzetlisztes 

mikrit, továbbá a pelmikrit. A márga kőzettípusba olykor bioklasztit (lumasella) lencsék, vékony 

rétegek települnek. A mészkő, agyagos mészkő kőzettípus jellemző szöveti típusai mikrit 

(iszapkőzet), bionukrit, pelmikrit, intramikrit (ritkaszemcsés). A dolomitos kőzettípusoktöbbnyire 

mikro rétegzettek, száradási pórusokkal és pelmikrit (ritkaszemcsés) szövettel. 

Szín: a sötétszürke szín kifejezetten jellemző, elsősorban a márga kőzettípusra, de a mészkő 

és a dolomit betelepülésekre is. A mészkőbetelepülések azonban gyakran zöldes vagy barnás 

árnyalatúak, olykor foltosak. A szürke szín tónusa elsősorban a szervesanyag-tartalom, illetve a 

szórt pirittartalom függvénye. Felszínen ezek a kőzettípusok kifakulnak, illetve barnás színt 

vesznek fel. 
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Ősmaradvány együttes: A makrofosszíliák közül elsősorban a kagylók jellemzők, amelyek 

sokszor lumasellaszerúen halmozódnak fel. A legjellegzetesebb, ilL leggyakoribb alakok: 

Rhaetavicula contorta (PoRTLOCK), Lima praecursor Quenst., Cardita austriaca Hauer, 

Entolium hehlii (D’ORB.), Modiola, Pteria, Gervilleia, Cardita-félék. Kisebb részben csigák is 

előfordulnak: Worthenia, Euomphalus, Pleurotomaria, Promathildia, Coelostylina, Zygopleura- 

félék (BÖCKH, 1874; LÓCZY, 1913; VÉGH, 1964; Bohn, 1979). A mikrofosszüia együttesben 

ORAVECZNÉ SCHEFFER A. (1987) vizsgálatai szerint a Foraminiferák és az Ostracodák szerepe 

jelentős, de a Holothuroideák, Thaumatoporella algák, valamint a Parafavreina típusú koprolit 

maradványok is gyakoriak, elsősorban a karbonátos fáciesekben. A márga fáciesben elsősorban 

a fragilis Nodosariidaek, agglutinált Glomospira és Ammobaculites félék, az Eoguttulina-fé\ék, 

és az Oberhauserelliridae család nemzetségei jellemzők. A bioklasztos betelepülésekben a 

bekérgezó formák (Planiinvoluta, Tolypammina) is fellépnek. A nagyobb mésztartalmú 

mészmárga, agyagos mészkő kőzet fajtákban az Aulotortus-íélék, a mészkő padokban a Triasina 

hantkeni Majzon faj is megjelenik. Ez utóbbi a Dachsteiní Mészkővel összefogazódó szakaszra 

jellemző. A spóra-pollen együttesben Venkatachala és GÓCZÁN (1964) vizsgálatai szerint az 

Operculati pollen csoporthoz tartozó alakok (Classopoüis, Circulina, Granuloperculatipollis) 

dominálnak. 

Elterjedés: A középhegység nyugati részén fejlődött ki a Kösseni Formáció. Kelet felé 

vastagsága csökken és a Dachsteini Mészkővel összefogazódva kiékelődik. Nyugat felé a 

Dunántúli-középhegységiszerkezetiegységhez tartozó medence területeken (Észak-zalai-medence) 

fúrásokból ugyancsak ismert (Misefa, Nagytilaj, Nagylengyel, Szilvágy), és valódi (rétegtani) 

vastagsága valószínűleg az 500 m-t is meghaladja. 

Település: Az Északi Bakonyban és a Déli Bakony K-i részén, ahol a formáció redukált 

(10—20 m) vastagságú és nem típusos kifejlődésű (átmeneti jellegű), a Dachsteini Mészkő közé 

ékelődve, illetve befogazódva jelenik meg. 

A Bakony DNy-i elvégződésénél és a Keszthelyi-hegységben a Rezi Dolomitra települ, ami 

tulajdonképpen a Fődolomit és a Kösseni Formáció átmeneteként is felfogható. A Rezi 

Dolomitból teljesen folyamatosan fejlődik ki az agyag komponens túlsúlyra jutásával. E kifejlődés 

rétegtani fedője csak Sümeg környékén ismert, ahol folyamatos átmenettel az erősen redukált 

(50—100 m) vastagságú Dachsteini Mészkőbe megy át. 

Tagolás: vertikális tagolása jelenleg nem látszik indokoltnak. Laterálisán fáciesegységek 

azonban elkülöníthetők. Ennek jellegeit a továbbiakban részletesebben tárgyalom. 

Kor: a makro- és mikrofosszíliák alapján a Kösseni Formáció képződésének kezdete a felső- 

noriba tehető, és a formáció képződése a rhaetí középső részéig felnyúlt (Oravecz és Haas, 

1984; Oravecz-Schepfer, 1987). 

A szelvények leírása 

A kösseni medencefejlődés során létrejött kőzettestek tér- és időbeli helyzetét és kapcsolatait 

az 1. ábra mutatja. A hivatkozott kisszámú felszíni, nagyobbrészt fúrási szelvény helyét és 

geológiai környezetét a Dunántúli-középhegységi szerkezeti egységen belül a formáció teljes 

elteijedését bemutató 2. ábrán, illetve a Keszthelyi-hegységet és a Bakony Ny-i részét bemutató 

3. ábrán tüntettem fel. Az egykori medence elterjedési területén belül az ősföldrajzi 

körülményeknek megfelelően jelentősen eltérő jellegű rétegsorok jöttek létre a felső-nori-rhaeti 

szakaszban (4. ábra). Az eltérő rétegsorral jellemezhető kifejlődési területek hozzávetőleges 

határait a 2., illetve a 3. ábra mutatja. 

1. A Keszthelyi-hegységben és attól nyugatra valószínűleg az Észak-Zalai-medencében is a 

vékony réteges, bitumenes és a vastagpados, lofer ciklusos kifejlődés közötti átmenetet képviselő 

Fődolomit folyamatosan megy át a Rezi Dolomitba, majd erre ugyancsak folyamatos átmenettel 

települ az uralkodóan sötétszürke, pelites Kösseni Formáció 200—400 m vastagságú rétegsora. 
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Keszthelyi-hg. 
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Fődolomit F. 
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4. ábra. Az elkülöni'tett fácies egységek jellemző rétegsorai. 

Fig. 4. Characterislic sequences of tlie distinguished facies units. 

A Fődolomit vékony réteges, bitumenes kifejlődésü legfelső szakaszának folyamatos átmenetét 

a Rezi Dolomitba, és a Rezi Dolomit alsó, sötétszürke, lemezes, bitumenes, tűzkőbetelepüléses 

szakaszát a Vállustól D-re lévő vízmosás tárja fel (1.1 tábla) (Budai és KoloszáR, 1987). Ennek 

kora a conodonták alapján a középső-nori végére, a felső-nori elejére tehető (BUDAI és KOVÁCS, 

1986). Az alsó szakaszból folyamatosan fejlődik ki a vékonyréteges és a likacsos vastagpados 

dolomit váltakozásából álló középső szakasz, amit a Csókakői-kőfejtő (I. tábla, 2. ábra, II. tábla, 

1. ábra), valamint a Rezi Rzt—3. sz. fúrás is feltár (helye: 3. ábra). 

A Rezi Dolomit középső és felsó szakaszának átmenetét harántolta a Rezi Rzt-1. sz. fúrás 

(helye: 3., rétegsora: 5a ábra). Ennek legalsó, a Rezi Dolomit középsó tagozatába sorolható része 

(288,0—324,4 m) szürke, világosbarna, vastagpados, likacsos dolomit. Egyes szakaszokonautigén 

breccsás. A jellemző szövet átkrislályosodott mikritfoltos dolomikropátit, ill. dolopátit. A 

szemcsék körvonalai csak ritkán maradtak meg, de néhány esetben ooidok, peloidok és néhány 

Foraminifera, Dasycladacea, Mollusca és Echinodermata töredék megfigyelhető volt. A legalsó 

szakaszon algalamellás szerkezetet lehetett észlelni. 
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A középső tagozat a kőzetjellegek folyamatos változásával folyamatosan megy át a felsőbe 

(265,0—288,0 m), amire a sötétszürke, barna, vékony réteges, mikroréteges, bitumenes, agyagos 

dolomit kifejlődés jellemző. A szakasz legfelső része autigén breccsás és dolomárga 

betelepüléseket tartalmaz. Ez képezi az átmenetet a Kössem Formáció felé. A szövet 

dolomikropátit (eredetileg mikrit — iszapkőzet), helyenként peloidos és gyakran foraminiferás. 

Gyakoriak az apró, szenesedett növénymaradványok. Jelentős a szórt piritszemcsék mennyisége. 

A legfelső, átmeneti részen a biogén komponens (alga, Mollusca, Echinodermata, Foraminifera) 

mennyisége jelentősen megnő, 

A Rezi Formáció felső tagozata, illetve a Kösseni Formáció felé való átmenete a Rezitől D-re 

lévő Akasztódombon bukkan felszínre (Bohn, 1979). 

A Rezi és a Kösseni Formáció átmenete kitűnően megfigyelhető a Zalaszentlászló Z1—1. sz. 

fúrás rétegsorában is (helye: 3., rétegsora: 5b ábra), de itt a dolomit, dolomárga, mészkő 

váltakozásából álló átmeneti szakasz jóval nagyobb vastagságú (mintegy 50 m valódi vastagság). 

A márga és mészkő rétegek a Kösseni Formáció, a dolomit, agyagos dolomit betelepülések, a 

Rezi Formáció jellegeit mutatják. Az autigén breccsás jelleg az átmeneti szakaszon is 

megfigyelhető. 

A többnyire mikro rétegzett márga betelepülésekben egyes szakaszokon gyakoriak a nagyobb 

méretű szenesedett növénymaradványok. A kőzet szervesanyag tartalma végig magas, több 

esetben alginit betelepülések jelennek meg. 

A Keszthelyi-hegységben a Kösseni Formáció típusszelvényének a Rezi Rzt—1. sz. fúrás 

tekinthető, amely azt 45°-os dőléssel, mintegy 180 m valódi vastagságban harántolta (5a ábra, 

(II. tábla, 2. ábra). A Foraminifera fauna alapján (ORAVECZNÉ SCHEFFER, 1987) a fúrásban 

feltárt rétegsor a felső-nori—rhaetibe sorolható, a paly nológiai vizsgálatok szerint (GÓCZÁN, 1987) 

a nori-rhaeti határ a 186,4—197,2 m közötti szakaszon belül vonható meg. A rétegsor 

kőzetkifejlődése alapján az alábbi szakaszokra tagolható. 

Az alsó szakasz (201,0—265,0 m) sötétszürke, többnyire laminites, bitumenes márga, 

agyagmárga. Jellemzők az intraklasztos és -plasztos, továbbá bioklasztos, lumasellás 

közbetelepülések, valamint főleg a szakasz alsóbb részén az iszapcsúszási nyomok. Az 

intraklasztok anyaga márga, mészmárga vagy mészkő, méretük 0,5—5 cm, de esetenként a 10 

cm-t is eléri. A laminites kőzettípus szövete kevés bioklaszt elemet tartalmazó mikrit (iszapkőzet). 

A mészvázú maradványok közül kevés Ostracoda és Foraminifera említhető. A szenesedett 

növényi törmelék és a piritszemcsék gyakoriak. A bioklasztos betelepülések többnyire biomikrit 

vagy biopátit, iil, bioklasztit szövetűek. A biogén komponens főleg kagyló, csiga, Brachiopoda 

és Echinodermata töredék, a Foraminifera, Ostracoda, Holothuroidea, halfog maradványok 

ritkábbak. 

A középső szakasz (73,0—201,0 m) sötétszürke, bamásszürke, laminites, bitumenes 

agyagmárga, aleuritos márga, aleurolit, szervesanyagdús, alginites és lumasellás, ritkán 

intraklasztos betelepülésekkel. Iszapcsúszásnyomok ebben a szakaszban is gyakoriak. Az alsó 

szakaszon ís jellemző mikrofáciesek mellett itt a kvarc-kőzetlisztes mikrit is megjelenik. Szerves 

maradványt (Ostracoda, Foraminifera) ez a szöveti típus csak alárendelten tartalmaz. 

5. ábra. A Rezi Dolomit és a Kősseni Formáció rétegsorai, a. Rezi Rzt l.sz. fúrás; b. Zalaszentlászló Zl— 1. sz. fúrás; 

C. Sümeg Süt—30. sz. fúrás. Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. dolomit, 3. bitumenes dolomit, 4. agyagos dolomit, S. 

mészmárga, 6. márga, 7. dolomárga, 8. agyagmárga, 9, agyag, 10. aleurolit, 11, intraklasztos (litoklasztos) kőzet, 12. 
bioklasztos kőzet, 13. molluszka luinasella, 14. molluszka töredék, IS. csiga, 16. brachiopoda, 17. halpikkely, 18. 
növénymaradvány, 19. Bolryococcus algamaradvány, 20. zöldalga kioldása utáni pórus, 21, lamináció, 22. iszaproskadás. 

Fig, 5. Sequences oflhe Rezi Dolomité and Kössen Formádon. a. core Rezi Rzt—1; b. coreZalaszenllászlóZl—l;c. core 

Sümeg Süt—30, Legend: 1. limeslone, 2. dolomité, 3. büuminous dolomité, 4. clayey dolomité, 5. ealcareous mari, 6. 

mari, 7, dolomilic mari, S. claymarl, 9. clay, 10. siltstone, 11. intraclastic (lithoclastic) rocks, 12. bioclastic rocks, 13. 

molhisc coquina, 14. mollusc shell fragmenls, IS. gastropod, lő. brachiopod, 17. fish scale, 18. piám fragmenls, 19. 

Botryococcus algae, 20. tubular pores of dissolved green algae, 21. lamination, 22. slump structure. 
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A felső szakasz (24,4—73,0 m) sötétszürke (legfelső részén az oxidáció miatt sárgás), 

monoton, préselt agyag, agyagmárga jelenik meg, amely ősmaradványokban igen szegény. 
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2. A Déli Bakony DNy-i részén (Sümeg és Szőc között) a Födolomit ugyancsak átmeneti 

szakasszal megy át a Rezi Dolomitba, illetve egy mészkő-dolomit váltakozásos egységbe, ami a 

Fódolomit—Dachsteini Mészkő átmeneti tagozattal (Fenyőfői Tagozat) azonosítható. Erre települ 

a Kösseni Formáció jelentős vastagságú, mészkő és márga szakaszok ciklusos váltakozásából álló 

kifejlődése, ami tulajdonképpen a Dachsteini Mészkővel való összefogazódást jelzi. 

A Rezi Dolomit Formáció típusos kifejlődése Sümeg környékén, a várostól D-re lévő Városi¬ 

erdőben ismert (LÓCZY, 1913; VÉGH, 1964; ORAVECZés Haas, 1984). E területtől D-re Tapolca 

és Sümeg között több kisebb kibúvásban a Fődolomit és a Rezi Dolomit közti átmenetet mutató 

kifejlődésű kőzetek figyelhetők meg. Erre példa a Tapolcától É-ra lévő erdei pihenőpark Ny-i 

oldalán megfigyelhető szelvény, amelyben a vastagpados, bamásszürke dolomitrétegek közé 

vékonyréteges, laminites rétegek iktatódnak be. 

A Rezi Dolomit Formáció jelentősebb vastagságú rétegsorát tárta fel a sümegi Városi erdőben 

a klasszikus, „kösseni” faunát tartalmazó kőfejtőgödröknél (III. tábla) mélyült Süt—30 sz. fúrás 

(helye: 3. ábra, rétegsora 5c ábra). A feltárt szelvény szakasz a Keszthelyi-hegységi Rezi Dolomit 

középső tagozatával azonosítható. 

A szelvényben végig szürke, sötétszürke, vastagpados dolomit váltakozik sötétebb árnyalatú, 

lemezes, mikroréteges dolomittal. A vastagpados szakaszokban gyakoriak a zöldalgák utáni 

csőszerű kioldási pórusok, egyes rétegekben Molluscák és Brachiopodákfigyelhetők meg nagyobb 

mennyiségben, esetenként lumasella-szerűen. A kőzet szövete a vastagpados szakaszokon 

uraikodóan átkristályosodott, ekvigranuláris dolopátit, olykor a zöldalgák még kivehető 

körvonalaival (IV. tábla, 1. ábra). A bioklasztok kioldott pórusait idiomorf dolopátit tölti ki. A 

vékonyréteges szakaszokon finomkristályos, xenomorf dolopátit jellemző. 

A Városi-erdő ENy-i oldalán felszínre bukkanó, makrofosszíliákban gazdag lemezes dolomit 

(VÉGH, 1964; Oravecz és Haas, 1984) ennek a rétegsornak a tetejére helyezhető és a Rezi 

Dolomit felső tagozatába, kronosztratigráfiailag a nori felső részébe tehető. 

A Rezi Dolomit és a Kösseni Formáció átmenetét feltáró rétegsort Sümeg környékéről nem 

ismerünk, de a Rezi és a Kösseni Formáció kifejlődési jellegeiből arra következtethetünk, hogy 

az átmenet itt a Keszthelyi- hegységben megismerthez hasonló lehet. 

A Kösseni Formációnak a terület Ny-i részén jellemző kifejlődését a Sümeg Süt—17. sz. 

alapfűrás reprezentálja (helye: 3. ábra, rétegsora: 6. ábra). A feltárt szakasza Foraminiferák és 

Ostracodák alapján (OravecznÉ Scheffer A. szerint) a nori legfelső részére tehető. A 

rétegsorban a Kösseni Formáció jellegzetes kőzettípusai váltakoznak olyan szakaszokkal, amelyek 

már a Dachsteini Mészkővel mutatnak rokonságot. A Dachsteini Mészkő felé mutató átmeneti 

jelleg különösen a fúrási rétegsor felső (453 m feletti) szakaszán feltűnő, ahol a márga 

betelepülések már alárendeltté válnak. 

Az egész rétegsorra a rendszerint világosabb színű karbonátos és a sötétszürke márga rétegek 

ciklusos váltakozásajellemző. A karbonátos kőzetekből álló fáciesek a Dachsteini Formáció lofer- 

ciklusainak B-, illetve C-tagjaival rokon kifejlődésőek, bár azokkal természetesen nem teljesen 

azonosak. Ezért ezekre a (B) és (C) jelölést alkalmazom. A márga kifejlődésű ciklustagot E-vel 

jelölöm. 

6. ábra. A Sümeg Süt—17. sz. fúrás rétegoszlopa, a fáciesek és a ciklusok elkülönítésével (A rétegoszlop). A B 

rétegoszlop egy az ábrán megjelölt szakasz litofáciesét részletesen mutatja, a fáciesek óskömyezeti értelmezésével együtt. 

Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. agyagos mészkő, 3. márga, 4. mészmárga, 5. dolomit; a B rétegoszlopban ezen kívül: 6. 

agyaghártyás, flázeres mészkő, 7. laminites márga, 8. mészgumós márga, 9. bioklasztos mészkő, 10, intrabreccsás, 

plasztiklasztos kőzet, 11. halpikkely, 12. molluszka héjtöredék, 13. brachiopoda. Szín: 14. fehér, 15. sárga, lé. barna, 

17. szürke, 18. sötétszürke. 

Fig. 6. Logs of core Sümeg Sut—17. Beside lóg A facies succession and cycles are alsó indicaíed. Lóg B is showing 

lithofacies of a selected segmení of íhe sequence in delail logelher wüh paleoenvironmenlal interpretation of the facies. 

Legend: 1. limes lőne, 2. clayey limestone, 3, mari, 4. calcareous mari, 5. dolomité; in addition lo these in íhe lóg B: 6. 

fiaser bedded limestone, 7. laminitic mari, 8. lime-nodular mari, 9. bioclastic limestone, 10. intraclastic, plasticlastic 

rocks, ll.Jishscale, 12. mollusc shellfragment, 13. brachiopod. Colours; 14, white, 15. yellow, 16. brown, 17. grey, 

18. dark grey. 
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7. ábra. A Kösseni Formáció összefog azódó, kiékelődő rétegeit harántölt rétegsorok Szentgál környékén (VÉGH S. 1964 

nyomán). 

Fig. 7. Sequences containing outpinching and inteijingering layers ofthe Kössen Fomxation in Ihe surrounding ofSzenlgál 

(afier S. Végh 1964). 

Az egyes ciklustagok legfontosabb sajátságait és egymásra településük rendjét a 6. ábrán 

mutatom be. 

B fúcies: szürke, szürkésfehér, sárgásbarna mészkő, dolomitos mészkő, meszes dolomit. 

Hullámos, mikroréteges szerkezet jellemző, száradási pórusokkal. Jellemző szövet: mikrit 

(iszapkőzet); ritkábban peloidos mikrit. 
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8. ábra. A Kösseni Formáció vékony rétegének betelepülése a Fenyőfői Tagozaton belül a Balinka—1. sz. fúrásban (a — 

Bernhardt B. leírása alapján) és a Dachsteini Mészkőben a borzavári Templomdomb szelvényében (b — Császár G. 

et al. 1982 nyomán). 

Fig. 8. A thin interbed of the Köss en formádon within the Fenyőfő Member in the core Balinka—I (bősed on féld 

description ofB. Bernhardt) and in the Dachsiein Limestone in an exposure at Borzavár (afler G. Császár et al 

1982). 
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C fácies: szürke, szürkésbarna mészkő, agyagos mészkő, dolomitos mészkő, mészmárga, 
vékony sötétszürke márga betelepülésekkel. Jellemző szövet: mikrit (iszapkőzet) (IV, tábla, 3. 
ábra), bio- és pelmikrit, valamint intramikrit (ritkaszemcsés). Esetenkéntpelbiomikrit (IV. tábla, 
V. tábla, 1. ábra, V. tábla, 3. ábra) oomikrit (sűrűszemcsés), ill. oopátit és biopátit 
(szemcsekőzet) (IV. tábla, 2. ábra, V. tábla, 2. ábra) szövet is megfigyelhető volt. A lofer-ciklus 
C-tagjának többnyire a kis energiaszintet jelző fácieseivel rokon a kifejlődés, a fő különbség a 
nem-karbonátos (kőzetlisztes-agyagos) komponens nagyobb arányában van, ami a márgás fáciesbe 
való átmenet miatt természetes. 

E fácies: sötétszürke, fekete márga, mészmárga, olykor agyagos mészkő. A leggyakoribb 
kőzettípus kb. 50%-a kaiéit. Emellett kb. 20% ankerit is kimutatható volt. A 20% 
agyagásványtartalom illit-montmorillonit és montmorillonit. A szövet mikrit, pelmikrit, 
intramikrit, ritkán vékony oopátos betelepülésekkel. 

Zala Keszthely Mts Bakony Vértes-Gerecse pi//s 

DNY NE 
SW ÉK 

(Fekete Mt.j 

|»- Buda Mts Csővár 
Duna 

E Side külső elzárt 
medence 

háttér medence belső perem 
back-piatform hasin mner mar gin 

belső platform 
mner platform 

intraplatform medence outer 

intrap/atform hasin inuaphrform 

külső perem hasin . zátony 
outer margin re9* 

9. ábra. A Dachsteini platform elvi metszete és fáciesegységei a nori végén. 

Fig. 9. Ideál cross section and fácies pattem oflhe Dachstein platform at the end oftke Norian. 

A fúrási rétegsorban uralkodóan az E és (C) fáciesek váltakoznak, a (B) fácies megjelenése 
ritka Tehát alapvetően E—(C) tagokból álló, felfelé sekélyülő tendenciát mutató ciklusokról 
beszélhetünk, melyek vastagsága 5—15 m között változik. 

A Sümegtől D-re lévő Mogyorósdornbon mélyült fúrások (Süt—27, Süt—28) és felszíni 
feltárások a rhaeti emeletbe sorolható megalodontaceás, thecosmiliás Dachsteini Mészkövet tárnak 
fel (Oravecz és Haas, 1984). Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek a rétegsorok nem 
illeszthetők minden további nélkül a Süt—17 sz. fúrásban feltárt Kösseni Formáció fölé, mert a 
rétegsorok a kréta szerkezeti mozgások előtt a mainál nem elhanyagolható mértékben nagyobb 
távolságban lehettek egymástól. A Dachsteini Mészkő legfelső rétege gazdag Foraminifera faunát 
(Triasina hantkeni) tartalmazó biopelpálit, intrapelpátit szövetű mészkő. Erre, észlelhető 
diszkórdancia nélkül, de a szöveti jellegek jelentős mérvű megváltozásával következik a hettangi 
Kardosréti Mészkő mikrofosszíliákban szegény mikrites, majd egyre nagyobb mértékben onkoidos 

kifejlődése. 
Sümegtől K-felé haladva a Rezi Formáció valószínűleg kiékelődik és a Nagytárkány—Nyírád 

környéki bauxitkutató fúrási rétegsorok szerint ezen a területen a Fődolomitra a mészkő-dolomit 
váltakozásából álló a Fődolomit és a Dachsteini Mészkő közötti átmenetnek tekinthető, a 
Dachsteini Formáció legalsó részébe sorolt Fenyőfői Tagozat települ. A normális települési 
rendben az átmeneti szakasz fölött következnek azok a rétegsorok, amelyekben a Süt—17. sz. 
fúráshoz hasonlóan a Kösseni Formáció jellegei dominánsak, majd ezt viszonylag kis vastagságú 
Dachsteini Mészkő fedi (Oravecz és Haas, 1984). 
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aigat mát facies (intertrdal) 

n n n zöld algás fácies (eufotikus apály alatti zóna) 

green-atgai facies (eupbotic subtida!) 

10. ábra. A Kössem medence kialakulásának kezdete - a Rezi Dolomit képződési környezetének kialakulása a nori 

középső részén. A görbe a 3. rendű vízszintváltozások tendenciáit jelzi, szelvény-párok a negyedrendű vfeszintváltozások 

során a magas vízszintű (M.V.) és az alacsony vízszintű (A.V.) szakaszok fácieseloszlását jelzik. 

Fif- 10■ Imimion of the Kössen basin evoiution — emergence qflhe sedimenlary endronment ofthe Rm Dolomité in ihe 

middie of the Norian. The curve indicates trends of3rd order sea-level changes, the double cross sections are showing 

the facies pattéin during the 4th order highstand (M.V.) as well as lowstand (A. V.) intervals. 



26 Földtani Közlöny 123/1 

3. A Déli-Bakony középső és K-i részén és az Északi-Bakonyban a Rezi Dolomit már 

hiányzik, a Kössem Formációt pedig csupán vékony, sötétszürke márgabetelepülések képviselik 

a Dachsteini Formáción, illetve annak Fenyőfői Tagozatán belül, 

A Déli-Bakonyból a Szőc, Padragkút, Szentgál környéki feltárások és fúrási szelvények 

szolgáltatnak adatokat (VÉgh, 1964; MÉSZÁROS, 1980). 

Szőc környékén a Szőlő-hegy Ny-i oldala tárja fel a Fődolomit (vagy a Fenyőfői 

Tagozat(?))—Kössem Formáció—Dachsteini Mészkő rétegsort, amit az Sct—1. sz. fúrás is 

harántolt (helye: 3. ábra). A fúrás mintegy 170 m rétegtani vastagságban fúrta át a Kösseni 

Formációnak a Fenyőfői Tagozattal, majd a Dachsteini Mészkővel összefogazódó teljes 

rétegsorát. MÉSZÁROS (1980) szerint e rétegsor alsó szakaszán a dolomit kőzettípusok, felső 

szakaszán a dachsteini mészkő jellegeit mutató rétegek közé iktatódnak be a szürke márgás, illetve 

a sárgásbarna, szürke, fekete agyagmárga rétegek 20—60 cm vastagságban. A karbonátos 

padokban az agyaghártyás, flázeres szerkezetjellemző. 

A felszíni kibúvásokban a Kösseni Formációból elsősorban a mészkóbetelepülések figyelhetők 

meg, a közbetelepülő márga, mészmárga csak törmelékben látható. A mészkő világosbarna, 

közepes rétegvastagságú (0,3—0,7 m), afanerites, bioklasztos, algabekérgezéses szemcséket 

tartalmaz. Egyes rétegekben, illetve lencsékben a kagyló, csiga és Brachiopoda vázak tömegesen 

feldúsulnak, jól megfigyelhető áthalmozott jellegük. A fedő Dachsteini Mészkő felé az átmenet 

folyamatos, a márga betelepülések kimaradnak, a mészkő világosabb lesz és vastagpadossá válik. 

Szőctől ÉK-felé a Halimbai-medence bauxitkutató fúrásaiban a szőcihöz hasonló rétegsorokat 

tártak fel és az összefogazódó rétegsorok, jellemző kőzettípusai kisebb kibúvásokban 

Padragkút—Szentgál irányában követhetők (3. ábra). 

A Szentgál Szg—7 és Szg—8 sz. fúrások alapján (VÉGH, 1964) (7. ábra) a Fődolomítra szürke 

dolomitos mészkő és mészkő váltakozásából álló, kb. 40 m vastagságú átmeneti egység (Fenyőfői 

Tagozat) következik, melyben közbetelepülésként megjelennek a Kösseni Formáció rétegei. Ezek 

a betelepülések a dolomit alárendeltté válása után, a s.str. Dachsteini Mészkő szakaszon is 

folytatódnak. A Kösseni Formáció betelepülését tartalmazó szakasz vastagsága mintegy 70 m. E 

rétegsor jellemző kőzettípusai: szürke, agyagos dolomit, sötétszürke, ba másszürke mészkő gazdag 

molluszka faunával, sötétszürke mészmárga, ill. dolomárga, valamint sötétszürke, zöldesszürke 

agyagmárga. 

Az Szg—8. sz. fúrás szelvénye szerint a Kösseni Formáció legfelső agyagos betelepülései 

fölött a mészkő rétegek világosabb színűek lesznek, és ooidos szövet jelenik meg. Erre települ 

a világosszürke rhaeti Megalodontaceae-ket és korallokat tartalmazó Dachsteini Mészkő. 

VÉGH (1964) mészkő-dolomit váltakozásából álló, „kösseni típusú” molluszka faunát 

tartalmazó rétegeket feltáró fúrási szelvényt közölt Bánd környékéről, és közli a Márkó-hárskúti 

út K-i oldaláról felvett szelvényt, amelyben a Fődolomit és a s.str. Dachsteini Mészkő között, 

mintegy 50 m vastagságban vékonyréteges mészkő, márgás mészkő és dolomit kibúvások voltak 

megfigyelhetők. Ez, a felső-noriba sorolható szakasz a Fenyőfői Tagozat és a Kösseni Formáció 

közti átmenetként értelmezhető. A fedő s.str. Dachsteini Mészkő, amely Márkó környékén is 

(Som-hegy) üledékfolytonosan megy át a Kardosréti Mészkőbe. 

Tovább ÉK-felé Tés környékén a Kösseni Formáció betelepüléseit tartalmazó rétegsort 64 m 

vastagságban harántolta a Tés—28 sz. fúrás. Az egységet agyagmárga, márga dolomitos márga, 

agyagos mészkő váltakozása építi fel, helyenként Mollusca lumasella betelepülésekkel. A 

karbonátos rétegeket molluscás, echinodermatás, ostracodás biomikrit, illetve pelmikrit szövet 

jellemzi (ORAVECZNÉ SCHEFFER, 1987). A Kösseni Formációt Tés környékén is Dachsteini 

Mészkő fedi. 

A Bakony D-i szárnya ÉK-i részének rétegsorát tárta fel a Balinka Bat—4 sz. fúrás, amely 

egyben a Kösseni Formáció legkeletibb ismert előfordulása. A fúrás rétegsorát BERNHARDT B. 

leírása alapján a 8a ábra mutatja. 

A mintegy 100 m rétegtani vastagságú rétegsor a Fődolomit—Dachsteini Mészkő átmeneti 

egység (Fenyőfői Tagozat) jellegeit mutatja, a lofer-ciklusos kifejlődéssel. A 142,0—149,0 m 
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közötti szakasz sötétszürke, zöldesszürke dolomitmárga, illetve mészmárga kifejlődése és 

sárgásbarna Moliusca lumasellás rétegei a Kösseni Formáció jegyeit mutatják. Alatta mintegy 10 

m vastagságban és fölötte is a C-tag szubtidális kifejlődése jelenik meg. 

Hasonlóan kis vastagságú betelepülésként jelenik meg a Kösseni Formáció a Bakony 

szinklinóriumának É-i szárnyán a borzavári Templom-hegy felszíni szelvényében a Dachsteini 

Mészkő rétegsorán belül (CSÁSZÁR et al., 1982) (8b ábra). 

Diszkusszió 

A fentiekben leírt rétegsorok ősföldrajzi helyzetüket tekintve a felső karaiban 

kialakult hatalmas kiterjedésű karbonátos platform, a „Dachsteini platform” extemális 

részén, a belső selfen (illetve a legbelső selfen: „ultra-back reef” ) a nori során kialakult 

medence pereméhez közel helyezkednek el (9. ábra). 

A rétegsorok kifejlődése alapján az egyes fáciesegységek őskörnyezeti viszonyai a 

Dachsteini-platform fejlődésének folyamatát is figyelembe véve (Haas, 1988) a 

következőképpen értelmezhetők: 

1. A Keszthelyi-hegységi kifejlődési területen a felső karai (tuvali) felsőbb részén 

a medencék feltöltődésével megszűntek a jelentősebb morfológiai különbségek, létrejött 

az a rendkívül kiteijedt karbonátos platform, ahol tiszta karbonátkőzetek képződtek a 

vízszintingadozási ciklusoknak megfelelően az árapályövben és az árapály öv alatt, és 

dőlomitosodtakközvetlenül lerakódásuk után az árapály síkságon (Fődolomit Formáció). 

Meg kell említeni azonban, hogy a Keszthelyi-hegységben a ciklusos kifejlődésű 

fődolomit is bitumenes dolomit betelepüléseket tartalmaz, mégpedig többnyire az 

algaszőnyeges árapályövi B-tag és a szubtidális C-tag között. A bitumenes dolomit 

rétegek valószínűleg a legnagyobb vízmélységet jelzik a cikluson belül. Az ezt fedő 

típusos C-tagok tehát már a sekélyesedési szakaszhoz kötődnek. 

A Fődolomit—Rezi Dolomit átmenetét képviselő sötétszürke, vékonyréteges dolomit 

a középső-nori végén állandó vízborítású, tehát valamelyest növekvő vízmélységű és 

elzáródó lagúna környezetre utal. Ekkor tehát a rövid periődusú ciklusok alacsony 

vízszintű szakaszaiban sem került szárazra a terület, de elzártsága fokozódott, hiszen a 

platform külsőbb részein ilyenkor kiterjedt árapály síkságok jöttek létre (10. ábra). Ez 

a kimélyülési-elzáródási tendencia folytatódott a Rezi Dolomit alsó tagozatának 

képződése során, amire a nagy bitumentartalom, a lamináciő, sőt a monospecifikus 

Conodonta fauna is utal (BUDAI és KOVÁCS, 1986). 

A Rezi Dolomit középső részén a jól szellőzött és az oxigénhiányos periódusok 

váltakozását észleljük. A korábbinál kiegyenlítettebb morfológiájú aljzaton az alacsony 

vízszintek idején a belső self lagúnájában uralkodóan zöldalgagyepes, sekély vízben 

mésziszap lerakódás folyt (a dolomitosodás itt késői diagenetikus, mély betemetődési 

fázis). A magasabb vízszintek idején viszont kialakulhatott az oxigénhiányos, illetve 

pangó vízréteg és szervesanyagdús iszap rakódott le, amely valószínűleg 

szindiagenetikusan dolomitosodott (10. ábra). 

A Rezi Dolomit képződésének utolsó szakaszában (a Kösseni Formációba való 

átmenetet is beleértve) ismét, most már folyamatos elzáródás észlelhető, mélyüléssel, 

és ezzel párhuzamosan finom, terrigén, pelites-aleuritos és növényi szervesanyag 

beáramlással. Ezek a hatások együtt a karbonátos platform tartós megfulladását 

eredményezték. A szervesanyagdús dolomit padokban megfigyelt lamináció és a 
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„kössem” típusú epíbentosz Mollusca fauna azt jelzi, hogy a redox határ közvetlenül a 

víz-üledék határ alatt húzódhatott, tehát az aljzaton a csökkent oxigéntartalmú vizet 

elviselő kagylók és csigák megtelepedhettek, de az inbentosz lényegében hiányzott. 

A Kösseni Formáció képződése során a medence elzáródásának tendenciája 

folytatódott és oxigénhiányos alsó vízréteg — euxin környezet alakult ki (11. ábra). A 

Kösseni Formáció alsó szakaszán megfigyelhető szervesanyagdús, pirites, lamimtes 

rétegek az elzárt medencében, a betelepülésként megjelenő autigén breccsás, plasztos, 

iszaproskadásos kifejlődésű szakaszok a sekélyplatót a háttér medencével összekötő kis 

hajlásszögű lejtőn, illetve a lejtő lábánál rakódhattak le. A lumasella rétegekben 

megjelenő, gazdag sekélyvízi epibentosz Mollusca fauna és részben a bentosz 

foraminiferák is a redox határ fölötti felsőbb lejtőrészről származnak és átülepítettek 

(gyakran az autigén breccsákkal együtt jelennek meg). A tengeri, szervesvázú 

mikroplankton gyakorisága a nyílt tengerrel való kapcsolatot jelzi. A felső vízréteg tehát 

a platókon, illetve az azokat átszelő csatornákon keresztül folyamatosan kapcsolatban 

volt a nyílt tengerrel. A felső vízréteg fotikus részében a lebegő algák elszaporodtak, 

és a szervesanyag bomlása tovább erősítette az anoxia állandósulását, az anoxikus 

vízréteg kiterjedését. 

A Kösseni Formáció középső szakaszában az átülepített breccsák, bioklasztok és az 

iszaproskadási nyomok továbbra is jelzik a lejtő közelségét, de ritkulásuk a 

sekélyplatótól való távolság növekedésére utal. Ezzel párhuzamosan folytatódik a 

helyben élt bentosz Foraminiferák mennyiségi csökkenésének tendenciája, és a medence 

„elalgásodása”, amit az aíginitszintek kialakulása jelez. A Keszthelyi-hegységben feltárt 

legfelső szakasz faunamentes, bitumenes, pelites üledéke már kifejezetten euxin 

medencefáciesnek tekinthető. A rhaeti emelet legfelső részét képviselő szakasz ezen a 

területen lepusztulás miatt hiányzik, e szakasz fejlődéstörténetét tehát nem tudjuk 

rekonstruálni. 

2. A Déli-Bakony DNy-i részén a Fődolomit képződését a felső-noriban ugyancsak 

a víz időszakosan váltakozó mérvű cirkulációjával jellemezhető lagúnában létrejövő Rezi 

Dolomit váltotta fel. Ezt követően a medence valamivel mélyebb belső részén 

uralkodóan pelites elzárt lagúna kifejlődések váltakoztak kevésbé elzárt, sekélyebb 

tengeri karbonátos szakaszokkal („kösseni ciklusok”), míg a sekélyebb területrészeken 

a pelites üledéklerakódás kimaradásával mészkő-dolomit váltakozásos rétegsor jelenik 

meg heteropikus fáciesként. 

A „kösseni ciklusok” képződési területe a típusos Dachsteini Formáció és a 

Keszthelyi-hegységben megismert típusos „Kösseni-medence” kifejlődés képződési 

környezete közötti övezetben helyezkedhetett el. Ezért itt az alacsonyabb vízszintek 

idején a Dachsteini Mészkőhöz hasonlóan árapályövi környezetre jellemző, loferit 

jellegű üledékek képződtek, időszakos kiszáradásra utaló üledékszerkezeti jegyekkel (B- 

tag). A vízszint emelkedése során egy ideig a „dachsteini típusú” szubtidális, sekélyvízi, 

mésziszapos szedimentáció fennmaradt (C-tag). Az üledéklerakódás többnyire kis 

vízmozgás-energiájú környezetben folyt, de ritkábban áramlásos közegben lerakódott 

üledékek (pl. ooidok) is megfigyelhetők. A terrigén anyag bejutását jelzi azonban a 

finom, sziliciklasztikus, kőzetlisztes-pelítes komponens megjelenése, ami a típusos 

Dachsteini Mészkő C-tagjában nem figyelhető meg. Ugyanakkor a platform és a 

háttérmedence közötti enyhe hajlásszögű lejtőn, a platformról származó átülepített 

mésziszap is felhalmozódhatott. A további vízszintemelkedés során a kösseni 

háttérmedence szedimentációs környezete átterjedt a környező platókra. Ez lényegében 
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azt jelenti, hogy az uralkodóan karbonátos üledékképződést a pelites szedimentáció 

válthatta fel (E-tag) (11. ábra). A képződési környezet megváltozása az élővilágban is 

tükröződött. Itt jelennek meg a Kősseni-medeneére jellemző Molluscák, többnyire 

fenéklakó, vékonyhéjú kagylók. A sötét színű, szervesanyagban gazdag, pelites üledék 

normális tengeri sótartalmú medencében rakódott le (ezt jelzik a Crinoida, Ophiuroidea 

törmelékek és az Ostracoda együttes is), gyengén szellőzött nyugodt vizű aljzaton. 

Kősseni medence 

Kössen basin Dachsteini platform 
Dachstein platform 

v.sz. LST 

TR 

átülepített molluszka héjak 

redeposited mot/usc shell frag ments 

ö ö a "kössem típusú fauna" élőhelye 

biotop oftbg "kössen-type fauna" 

zátonytest 

se/f body 

n n n apály alatti, jól átvilágított öv 

euphotic subtiőa/ facies zone 

11. ábra. A Kösseni medence és a Dachsteini platform peremének fejlődése és fáciesviszonyai. A. A platform 

elvi szelvénye, valamint a fáciesek eloszlása emelkedő vízszint esetén (negyedrendű transzgrcssziós szakasz). 

B. A Dachsteini platform előrenyomulása (progradációja) a magas vízszintű szakaszban. C. A platform 

szárazkerülése az alacsony vízszintű szakaszban (az 5. rendű magas vízszintek ez esetben is elborítják a 

platformot!). 

Fig. 11. Evolulion of facies distribiuion in the Kössen basin and at ihe margin of ihe Dachstein platform. A. 

Ideál cross section and facies distribution during thc sea-level tize interval (4lh order transgression). B. 

Progradation of the Dachstein platform in the highstand interval. C. Subáénál exposure of the platform in the 

lowstand interval fduring the 5th order highstands the platform may be inundated !) 
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A Sümeg környékén 5—15 m (K felé nyilván csökkenő) vastagságú „kösseni 

ciklusok” képződési időtartama minden valószínűség szerint nem azonos a heteropikus 

Dachsteini Mészkő elemi Lofer-ciklusaival (azaz nem ötödrendö (20 ezer éves) ciklus 

— Haas, 1991), hanem feltehetően negyedrendű (100 vagy 400 ezer éves) ciklus. 

3. A Kösseni Formáció kiékelődési zónájában, a Déli-Bakony keletebbi. részén, 

illetve az Északi-Bakonyban a felső-noritól a rhaeti alsó részéig terjedő szakaszban a 

karbonátos tábla üledékképződését hosszabb-rövidebb periódusokban pelites-karbonátos 

iszapszedimentáció váltotta fel, amelynek sötétebb színe és ősmaradványai is elzártabb, 

oxigénhiányos aljzatkömyezetre utalnak. Ez azt jelenti, hogy a legjelentősebb 

vízszintemelkedési szakaszokban a „Kösseni-medence” a karbonátos plató belső részére 

is benyomulhatott, ami természetesen együtt járt a medence jellegzetes élővilágának 

megjelenésével is. 

Kismértékű vízszintsüllyedés viszont már oda vezethetett, hogy e viszonylag sekély 

medencék kapcsolata a tartósan mélyebb belső medencével megszakadt, a finom terrigén 

anyag beszállítódása megszűnt, és a karbonátos tábla rövidesen visszahódította a 

medencévé alakult területeket. 

A medencefejlődés értelmezésénél nem hagyható figyelmen kívül az, hogy a Rezi 

Dolomit képződésének megindulásával közel egyidöben a Pilis-hegység területén is 

medence kifejlődések jelennek meg (Feketehegyi Formáció) (9. ábra). A Feketehegyi 

Formáció az aljzatközeli vízrétegben oxigénhiányos intraplatform medencében jött létre. 

Nem bizonyítható azonban, hogy a terület a középhegység nyugati részének „Kösseni- 

medencéjével” közvetlen kapcsolatba került. Valószínű, hogy a medencefejlődés 

megindulásának közös oka a megélénkülő blokkos szerkezetalakulás mellett (alsó¬ 

középső riftesedési fázis, JADOUL et al., 1992) a középső nori végére tehető 

vízszintemelkedés (De Zanche et al,, 1992; GAETANI et al,, 1992). Az intraplatform 

medence rétegsora itt is a „lagúna-típusű” szindiagenetikus bitumenes dolomittal 

kezdődik. A bitumenes mészkő a nyílt tengertől többé-kevésbé elzárt medencében 

keletkezett, a vihar-hullámbázis közelében. A sekély platformok közelségére az onnan 

átülepített ooidok, onkoidok, bioklasztok is utalnak. Jelentős különbség viszont a 

„Kösseni-medencéhez” képest a terrigén tőrmelékbeáramlás hiánya, ami az eltérő 

ősföldrajzi helyzettel magyarázható. A nori végén a feltöltődő medence ismét a 

karbonátos platform részévé vált. 

A Dunántúli-középhegység ÉK-i részén elzárt medencefáciesű tűzköves mészkő és 

dolomit rétegsorok ismertek, melyek a Dachsteini platform tengerfelőli pereméhez 

közeli intraplatform medencében képződtek valószínűleg folyamatosan az alsó-középső 

kamitól az alsó juráig (a Budai hegységben a Mátyáshegyi Formáció: KOZUR és Mock, 

1991, DosZTÁLY szóbeli közlés és a Duna-balparti rögökben a Csővári Formáció: 

KOZUR és MOSTLER, 1973; DETRE et al., 1986; KOZUR és MOCK, 1991). Bár e 

képződmények részben egyidősek a Kösseni Formációval, lito- és biofáciesük jelentősen 

különbözik és a medence kialakulásának ideje és oka is különböző. 

A középhegységi medencerész tágabb ősföldrajzi környezete 

A nori középső részének végén a Tethys szegélyén kialakult hatalmas karbonátos 

platform fejlődésében jelentős változások mentek végbe, amit a rétegsorokban 
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üledékhézag, illetve markáns fáciesváltozás jelez, úgy a Déli Alpok Ny-i részén 

(Stefani & GOLFlERI, 1989; Gaetani et al., 1992; Jadoul et ah, 1992), mint az 

Északi-Mészkőalpokban (Lein, 1987). 

Az Északi-Mészkőalpokban a karbonátplatform (Dachsteini-platform) jelentős része 

az eufotikus öv alá süllyedt. Az egykori medencebelső felé eső intemális zónában a 

pelagikus hallstatti fácies területe jelentősen kiteijedt és ezzel párhuzamosan a peremi 

zátonyok öve is eltolódott. A hallstatti medence kiterjedését a selfperem törések menti 

lépcsőzetes leszakadásának tulajdonítják (Lein, 1987), és az intraplatform medencék 

kialakulása is ehhez köthető. Nagyon valószínű azonban, hogy a platformok jelentős 

részének megfulladásában a középső-nori végén feltételezett tengerszint-emelkedésnek 

is szerepe lehetett, különösen az extemális Kösseni-medence esetében. Lényeges, hogy 

a terrigén sziliciklasztikus törmelékbeáramlás mind az extemális Kösseni-medencében, 

mind az intemális Hallstatti-medencében észlelhető, (az utóbbit a Zlambachi Márga 

Formáció képviseli) miközben a köztük lévő platformon a Dachsteini Mészkő képződése 

folyamatos volt. 

A Déli Alpok Ny-i részén a lombardiai területen a Dolomia Principale Formációra 

a Riva di Solto Formáció sötét, szervesanyagdús, pelites üledékei települnek, melyek 

kétségtelenül kösseni típusúak. A medence létrejöttét itt is elsősorban szerkezeti okokra 

vezetik vissza. Először kisebb intraplatform medencék jöttek létre, melyben 

szervesanyagban dús karbonátos kőzetek képződtek (Aralata Formációcsoport: JADOUL, 

1985), majd ezt követte az általános elteijedésű Riva di Solto Formáció agyagos 

kifejlődésének megjelenése, amit klimatikus okoknak és vízszintemelkedésnek 

tulajdonítanak (Burchell et ah, 1990). A Déli-Alpok K-i részén a Dolomitokban 

folytatódott a ciklusos Dolomia Principale képződése, illetve a legkeletibb részeken a 

rhaetiben a Dachsteini Mészkő is megjelenik. A rhaeti végén a sekély platformok ismét 

kiteijedtek, megközelítették, majd lefedték a korábbi medenceterületeket (Zu Mészkő, 

ilh Conchodon Dolomit a lombardiai területen). 

A dunántúli-középhegységi Kösseni-medencerész ősföldrajzi-fejlődéstörténeti 

tendenciái összhangban vannak a Déli-Alpokban és az Északi-Mészkőalpokban észlelt 

tendenciákkal, közéjük a középhegységi szegmens ellentmondásmentesen beilleszthető, 

amint azt a 12. ábra mutatja. 

Következtetések 

1. A kösseni medencefejlődés során létrejött képződmények (Rezi Dolomit, Kösseni 

Formáció) a Dunántúli-középhegységi szerkezeti egység DNy-i részén ismertek. A 

FŐdolomit Formáció platform fáciesére települnek, és ÉNy felé a Dachsteini 

Formációval összefogazódva ékelődnek ki. A nori felső részét és a rhaeti emelet 

nagyrészét magukban foglalják. A formációk elterjedéséből, kifejlődési jellegeik tér- és 

időbeli változásából a medencefejlődés szakaszai és meghatározó tényezői 

rekonstruálhatók. 

2. A medencefejlődés fő szakaszai a következők: 

— a medencefejlődés megindulása időszakos, majd stabilizálódó kimélyüléssel a 

középső nori végén. 
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12. ábra. A Dunántúli-középhegységi egység ősföldrajzi kapcsolatai a Kössem medence kialakulása idején. 

Jelmagyarázat: 1. Kárpáti keuper fácies, 2. Kösseni fácies, 3. Dachsteini fácies, 4. Hallstatti fácies, 5. óceáni 

aljzat. Rövidítések: NKW — Északi Karavankák, Lomb. — Lombardia, SKW — Déli Karavankák, Dől. — 

Dolomitok, Carn. — Kami Alpok. 

Fig. 12. Paleogeographic connectiorts of the Transdanubian Rangé in ihe titne of the Kössen hasin evolution. 

Legend: Abbreviations: NKW — Nőnk Karawanks, Lomb. — Lombardy, SKW — South Karawanks, Dől. 

— Dolomites, Carn. — Camic Alps. 

— a terrigén finom törmelékanyag beáramlásának, illetve felhalmozódásának 

megindulása a felső noriban, 

— a medence feltöltődése és a Dachsteini-platform progradációja a rhaeti végén. 

3. A medence kialakulásában és fejlődésében a szerkezeti tagolódás, illetve az 

egyenetlen süllyedés, az eusztatikus tengerszintváltozás és a terrigén üledékbeáramlás 

együttes hatása játszhatott meghatározó szerepet. 

— A platform süllyedése a karaitól a rhaetiig valószínűleg kismértékben gyorsuló 

tendenciájú volt (Haas, sajtó alatt), és az alpi analógiák szerint a középső nori végén, 

a felső nori kezdetén a platformok blokkos tagolódása a későbbi Kösseni-medence 

területén is megkezdődhetett. 

— A harmadrendű vízszintváltozási ciklusok kimutatása a noriban meglehetősen 

bizonytalan. HaQ et al. (1987) lassú vízszintcsökkenést jelöl a nori középső részétől a 

rhaetiig. A Déli-Alpok vizsgálata alapján azonban a középső nori legvégén 
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valószínűsíthető egy jelentősebb vízszintemelkedés (De Zanche et al., 1992). A 

középhegységi tapasztalatok is erre utalnak. 

— Akár tektonikus okok, akár eusztatikus vízszintemelkedés, akár mindkettő együttes 

hatása miatt relatív vízszintemelkedés mindenképpen bekövetkezett a középső- és felső- 

nori határa közelében. Ezt jelzi a Rezi Dolomit megjelenése. Valamivel később, de még 

a felső-noriban megindult a terrigén finomtörmelék felhalmozódása a medencében, 

megakadályozva a jelentősebb biogén karbonát termelődést, ami a vízszintemelkedés 

mellett további kimélyüléshez vezetett. 

— A továbbiakban, valószínűleg a negyedrendű (100—400 ezer éves) 

vízszintváltozásoknak megfelelően a vízszintemelkedési szakaszokban a medencefácies 

terjeszkedett a platform rovására, míg a vízszint stabilizáció idején megindult a platform 

progradáció. Ez tükröződik a „Kösseni ciklusokban”. 

— A medence feltöltődését követő, a medencefejlődést lezáró jelentős mérvű 

platform progradáció feltehetően a rhaeti felsőbb részében feltételezett 

vízszintcsökkenéssel (Haq et ah, 1987) hozható kapcsolatba. 

4. Befejezésül a Kösseni-medence (és az egyéb triász intraplatform medencék) 

szénhidrogénföldtani jelentőségére szeretném a figyelmet felhívni. Az intraplatform, 

illetve platform háttér medencék ugyanis a nyílt tengertől többé-kevésbé elrekesztettek, 

és ezért reduktív környezetben képződött szervesanyagban gazdag kifejlődésük gyakori, 

jellemző. A Dunántúli-középhegységi szerkezeti egységben potenciális anyakőzetnek 

minősíthetők a kami Veszprémi Márga Formáció pelites kőzetei, a felsőtriász nagyrészét 

magában foglaló Csővári Mészkő Formáció karbonátos-pelites képződményei, továbbá 

a Fődolomit háttérlagúna kifejlődése (Keszthelyi-hegység, Zalai-medence), valamint a 

Kösseni, a Rezi és a Feketehegyi Formáció. 

A „Kösseni-medence” elterjedési területén belül a Keszthelyi-hegységben és az attól 

Ny-ra megismert, az egykori medence belső övezetének nagy vastagságú pelites 

képződményei játszhatnak anyakőzetként lényeges szerepet. Ezt a Keszthelyi-hegység 

alginit típusú mintáin elvégzett Rock-Eval vizsgálatok is alátámasztják (Solti et al., 

1987). A szervesanyag akkumuláció ősföldrajzi optimum övezete ma még pontosabban 

nem körvonalazható. 

Köszönetnyilvánítás 

A munka a „Magyarország szerkezeti egységeinek mezozoós ősföldrajzi helyzete” 

c. OTKA program (ny.sz.: 2671) támogatásával készült. 
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Formádon and evolution of the ”Kössen Basin” 
in the Transdanubian Rangé 

János Haas 

Introduction 

During the evolution of the extremely extensive Laté Triassic carbonate platform at 

the western end of the Tethys (Dachstein platform), significant changes took piacé in 

middle part of the Norian. In the external zone of the platform, a large semi-restricted 

back-platform basin came intő being: the Kössen Basin, where a great amount of fine 

terrigenous matériái accumulated in an oxygen-depleted environment. Based on studies 

in the Transdanubian Rangé, the aim of the present paper is to analyze the evolution of 

the Kössen Basin, and the causes and trends of this evolution. In addition I am going 

to attempt to fit the Transdanubian segment of the Kössen Basin intő its original 

paleogeographic position. 

A prerequisite of the analysis of the basin evolution and the paleogeographic 

synthesis is to clear up the exact meaning of the stratigraphic terms. The unit named as 

„Kössen Beds” (Kössener Schichten) is one of the classic Alpine units, whieh was 

mentioned already by SUESS (1852), and just as in the case of many other classic 

stratigraphic units, the meaning of the term became very loose, ambiguous and 

occasionally even controversial. It was equally applied in a lithostratigraphic and 

chronostratígraphic sense, and alsó as a facies. 

Apart from increasing our knowledge of an important phase of the Triassic evolution 

of the Tethys margin, the study of the evolution of the Kössen is alsó significant from 

the point of view of hydrocarbon prospection, sínce a great amount of organic-rich 

sediments accumulated in the restricted basin. 

Stratigraphic position 

In the area of the Transdanubian Rangé, the evolution of the Dachstein platform was 

initiated after filling of the Camian basins in the Laté Camian. The early phase of the 

platform development is represented by the Main Dolomité (Fődolomit— 

Hauptdolomit—Dolomia Principale) Formation. In the Norian, in the NE part of the 

Transdanubian Rangé, the Main Dolomité was overlain by the Dachstein Limestone 

through a transitional niember of a few hundred metres thickness. On the other hand, 

in the SW part of the Transdanubian Rangé Unit (Zala basin, Keszthely Mountains), the 

Main Dolomité was covered by the dark pelitic Kössen Formation, with the Rezi 

Formation showing transitional features. 
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Rezi Dolomité Formation 

In the SW part of the Transdanubian Rangé, in the area of Sümeg and alsó in the 

Keszthely Mountains, already LÓCZY sen. (1913) distinguished dolomité beds which, 

according to their structure and fossil content, were significantly different from the 

typical Main Dolomité. Noszky (1958) referred to it as ”Kössen dolomité”. Bohn 

(1979) proposed the name Rezi Dolomité fór platy and cherty dolomites with limestone 

lenses. The most recent mapping in the Keszthely Mountains, by Budai & Koloszár 

(1987), confírmed the consistent occurrence of these dolomitic sequences between the 

Main Dolomité and the Kössen Formation. 

The mám characteristics of the Rezi Formation are as follows. 

Lithology: The rocks are characteristically bituminous, especially in the lower and upper part 

of the formation. At the same levels clayey dolomité alsó appears. In the lower, and sporadically 

in the upper part, cherty lenses and interbeds are discemible. 

Structure: The lower part, resting on the Main Dolomité, is thinly laminated and platy, with 

microlamination discemible within somé layers. In certain horizons authigenic breccias and 

slumps occur. Thick bedding is characteristic of the middle part, with common thin- and micro- 

bedded interbeds. In the uppermost part the platy, thin-bedded structure is again characteristic, 

with slumps and lenses of lumachelle and limestone beds. It passes upwards intő the overlying 

Kössen Formation. 

Texture: Primary sedimentological characteristics are either completely obscured by 

dolomitization and neomorphism, or are discemible only as relicts. The characteristic textúrái 

type is neomorphic equigranular dolosparite (xenomorph-A). The relict elements appear in the 

form of elliptical tubes. Originally they may have been green algae or other bioclasts. Biomolds 

are füled with idiomorphic-C, zoned dolosparite. 

Colour: In contrast with the rocks of the Main Dolomité these rocks are characteristically 

dark coloured. The lower, thin-bedded part is mid-grey with dark grey cherty interbeds; the 

middle, thick-bedded part is alsó mid-grey or light, brownísh grey with thin-bedded, dark 

interbeds and the upper part is dark grey or dark brownish grey. 

Fossils; The lower part is poor in macrofossils: fish scales and sponge spicules were obtained 

from acid residues. Pores characteristic of the middle part of the formation were probably fonned 

by the solution of the calcareous skeletons of unidentified green algae. Bivalve, gastropod and 

brachiopod moulds occur sporadically. The upper part is very rich in fossils: bivalves (Modiola, 

Fteria, Isognomon, Lima, Entolium, and Carditá) and gastropods (Worthenia, Euomphalus, 

Coelostylina, Zygopleura, and Promaihildia) commonly occur in lenses or in beds as lumachelle. 

Distribulion: The Rezi Dolomité Formation is known from the south-eastern part of the 

Transdanubian Rangé: in Southern Bakony, in the vicinity of Sümeg only, in the Keszthely 

Mountains and in their north-west foreland. 

Setting: The Rezi Dolomité Formation rests on the Main Dolomité with transitional beds at 

its base, and passes continuously upwards intő the Kössen Formation. The boundary between the 

last two can be drawn where the calcareous, clayey mari becomes dominant. At the eastern and 

the south-eastern limit of its distribution it probably interfingers with the coeval Dachstein 

Limestone, although there are few direct observations to support this. 

Subdivision: On the basis of petrological and structural characteristics, the formation can be 

divided intő three members (Budai & Koloszár, 1987). The lower member is a platy, marly 

and cherty dolomité, the middle member is a thick-bedded, porous dolomité with thin-bedded, 

platy interbeds, and the upper member is a platy, marly dolomité with lumachelle lenses. 

Ágé: On the basis of conodonts from the lower member in the Keszthely Mts., the base of 

the formation can be assigned to the upper part of the Middle Norian or to the lower part of the 
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Laté Norian (BUDAI & KOVÁCS, 1986). Biostratigraphical data írom the overlying Kössen 

Formation piacé the upper member in the latest Norian. Molluscan fauna of the upper member 

of the Rezi Formation is nőt inconsistent with this. 

Kössen Formation 

In the course of study of the Northern Calcareous AIps Suess (1852) introdueed the 

term "Kössen Layers”. Oppel (1854) applíed the term definitely in a biostratigraphical 

sense as the Alpine equivalent of the "Avicula contorta Zone”. Mojsisovics (1868) 

differentiated the Swabian, Carpathian, Kössen and Salzburg facies within the "Kössen 

Layers” mainly on the basis of the fossils. BÖCKH (1872) appíied the term in the 

Transdanubian Rangé (Southern Bakony) fór "the mostly thick-bedded, light or dark 

grey limestone” which could be traced within the "Dachstein limestone sequence”. 

Later the term of "Kössen layers” was used in many different meanings (Laczkó, 

1909; Lóczy, 1913); consequently, the stratigraphic position of the unit was alsó 

ambiguous. 

Based on studies of outcrops and cores in the Southern Bakony and the Keszthely 

Mountains VÉGH (1964) characterized the stratigraphy, lithology and fossil content of 

the "Kössen Layers” as follows: the "Kössen Layers” represents the lower part of the 

Rhaetian Stage. It is a sequence of 70—150 m thickness, consisting of calcareous- 

argillaceous-dolomitic rocks which can be correlated to the Alpine Kössen layers on the 

basis of the lithological features and the bivalve fauna (Rhaetavicula contorta, Cardita 

austriaca, etc.). He alsó observed the northeastward thinning trend of the "Kössen 

Layers” in the Southern Bakony with decreasing clay and increasing dolomité content 

in the same direction. 

In the last years, efforts to increase the precision of definition of the 

lithostratigraphic units and development of new facies models resulted in somé 

modification in the meaning of the term Kössen Formation. At present it is applied in 

the Alpine region to marly — calcareous sequences deposited in protected, oxygen- 

depleted basins (Kuss, 1983). The Swabian, Carpathian and Kössen facies are 

consídered only biofacies (Golebiowski, 1990) whereas the Salzburg facies is classified 

as a local biofacies occurring only in the Osterhom Mountains (Urlichs, 1972). The 

Kössen Formation is divíded intő two members (GOLEBIOWSKI, 1990). The lower 

(Upper Norian—Lower Rhaetian) Hochalm Member develops either from the 

Hauptdolomit or the Plattenkalk or the Dachstein Limestone, and it is built up of a 

cyclic altematíon of argilíaceous maris with coquinites and shallow maríné carbonates. 

In the upper, Eiberg Member (Upper Rhaetian) bioclastic (echinoderm detrital) 

limestone and mari bundles altemate. 

In the Southern Alps (in Lombardy) the roughly time-equivalent Ríva di Solto Shale 

shows close facies relationships with the Kössen Formation. It is characterized by 

predominance of argilíaceous rocks (STEFANI & Golfieri, 1989), although in its upper 

part the share of carbonate component increases and a cyclic alteration of mari and 

limestone layers becomes characteristic. There is a graáual transition intő the Zu 

Limestone which alsó contains mari intercalations in its lower part (Burchell et al., 

1990). 
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The main characteristics of the Kössen Formádon in the Transdanubian Rangé are 

summarized below, 

Lithology: mari, limy mari, dolomidc mari or silty mari, with limestone and dolomité 

inlerbeds, mainly in the transitional parts. It is very rich in organic matériái and includes alginite 

in places (SOLTI G. et al., 1987). The rock composition is monotonous. It is dominantly pelitic 

in the internál parts of the depositional basin. Towards the basin margins, in the transitional 

zones, dolomidc limestone, clayey limestone, mari, and limy mari layers altemate cyclically, and 

the proportion of pelitic layers gradually decreases. 

Structure: The type of lamination changes depending on the rock composition. Maris are thin- 

bedded, laminated. Calcareous mari and argillaceous limestone is thin-bedded, with undulating 

parting surfaces; clayey interbeds and fiaser structure are discernible, Interbeds of argillaceous 

dolomité are thin-bedded, somedmes even microlaminated and platy. 

Texture: Most of the formádon consists of mari, whose characterisdc texture is 

microlaminated, clayey, silty mierite, bioclastic mierite and pelmierite. Coquina lenses and thin 

layers may be interbedded within the mari. The characterisdc textúrái types of the limestone and 

of the argillaceous limestone are mierite (mudstone), biomierite, pelmierite and intramierite 

wackestone. The dolomitic rock types are mostly microlaminated, with shrinkage pores and with 

pelmierite wackestone texture. 

Colour: The dark grey colour is characterisdc of the limestone and dolomité interbeds bút 

especially of the marly rock types. Limestone interbeds are often greenish or brownish: 

somedmes they are spotted. The shade of grey colour depends primarily on the organic matériái 

and alsó on the pyrite content. On weathered surfaces these rocks are faded or brownish in 

colour. 

Fossils: Among the macrofossils, bivalves are the most characterisdc and are commonly 

aceumulated in lumachelles. The commonest types are: Rhaetavicula corttorta (PORTLOCK), Lima 

praecursor Quenst., Cardita austriaca HaUER, Entolium hehlii (D‘ORB.), Modiola, Pteria, 

Gervilleia, Cardita. Gastropods alsó occur: Worthenia, Euomphalus, Pleurotomaria, 

Promathildia, Coebstylina, Zygopleura(BÖCKH, 1872;Lóczy, 1912,1913; VÉGH, 1964; BOHN, 

1979). The proportion of foraminifera and ostracods is significant within the microfossil 

assemblage bút Holothuroidea, Thaumatoporella algae and coprolites of the Parafavrenia type 

are alsó common, mainly in carbonate facies. Within the marly facies the genera of fragile 

Nodosariidae,agglutinated Glomospira and Ammobaculites, Eoguttulinaeand Oberhouserelliridae 

famííies are characterisdc. In the bioclastic inlerbeds encrusting foraminifera are alsó present. In 

calcareous maris and in argillaceous limestones, the Aulotortus type is alsó present. The latter 

species is characterisdc fór the interbedding zone of the Dachstein Limestone and Kössen 

Formádon. In the sporomorph assocíation, taxons belonging to the Operculati pollen group are 

predominant (Classopoltis, Circulina, Granuloperculantipollis — VENKATACHALA & GÓCZÁN, 

1964). 
Disiribution: The main development of the Kössen Formádon is in the western part of the 

Transdanubian Rangé; it thins towards the east where it is interbedded with the Dachstein 

Limestone. Westward in the basin areas the Transdanubian Rangé structural unit (North Zala 

basin), it is known in boreholes. 

Setting: In the Northern Bakony and in the eastem part of the Southern Bakony, where the 

thickness of the Kössen Formádon is reduced (10—20 m) and where its appearance is a typical, 

it wedges into/interfingers with the Dachstein Limestone. 

At the south-western end of the Bakony Mts. and in the Keszthely Mts. the Kössen Formádon 

overlies the Rezi Dolomité, which can be interpreted as a transitional sequence between the Main 

Dolomité and the Kössen Formádon. The Kössen Formádon develops from the Rezi Dolomité 

Formádon by an increase in clay content. A stratigraphical coverto the formádon is known only 
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from vicinity of Sümeg, where it passes up intő a significantly reduced (50—100 m thick) 

sequence of the Dachstein Limestone. 

Subdivision: The vertical subdivision of the Kössen Formation is nőt justified at present. 

However, facies units can be differentiated laterally. 

Age: based on megafossils and microfossils deposition of the Kössen Formation began in the 

Laté Norian and continued until the middle part of the Rhaetian (ORAVECZ & Haas , 1984, 

Oravecz-Scheffer, 1987). 

Reference sections 

Setting and spaceand time relationships of líthostratigraphic units formed in the courseof the 

Kössen basin evolution are shown in Fig. 1. Site and geological surroundings of the referred 

surface exposures and cores are displayed on Fig. 2, showing totál extension area of the 

formation in the Transdanubian Rangé, and in Fig. 3 fór the Keszthely Mounlains and the western 

part of the Bakony. Within the depositional basin, depending on the paleogeographical 

circumstances, significantly different sequences were formed in the Laté Norian—Rhaetian 

interval (Fig. 4). Boundaries of the distinguished facies areas characterized by different 

successions are presented ín Figs. 2 and 3. 

1. In the Keszthely Mountains, and probably alsó wcstward in the Northern Zala Basin, the 

Main Dolomité of intermediate character (between the thin-bedded, bituminous and the thick 

bedded Lofer-cyclic facies) shows a gradual transition towards the Rezi Dolomité. It is overlain 

by the dark grey, pelitic sequence of the Kössen Formation of 200—400 m thickness. 

The topmost, transitional segment of the thin-bedded, bituminous Main Dolomité and the dark 

grey, platy, bituminous, cherty lower interval of the Rezi Dolomité is exposed in a valley south 

of Vállus viliágé, (Plate I, fig. 1) and in a quarry (Csókakő) south of Rezi (Plate I, fig. 2, Plate 

II, fig. 1) (BUDAI & Koloszar, 1987), Based on conodonts (Budai & Kovács, 1987), the age 

of these beds is upper Middle Norian or lower Upper Norian. There is a continuous transition 

from the lower member to the middle one, built up by thin-bedded and thick-bedded porous 

dolomité, These beds are exposed in the Csókakő quarry and were penetrated by borehole Rezi 

Rzt-3 (Fig. 3). 

The transition of the middle and upper members of the Rezi Dolomité is exposed in the core 

of Rezi Rzt—1 (location in Fig. 3, sequence in Fig 5a). The lowermost part of the core 

(288.0—324.4 m), which may classify it within the middle member, consists of grey, light grey, 

porous dolomité. Authigenic breccias are common. The characteristic texture is recrystallized, 

dolomicrosparitic or sparític with micritic mottles. Preservation of outlines of the grains is scarce, 

although in a few cases ooids, peloids and foraminifera, molluscs, dasyciadacean algae and 

echinoderm detritus are visible. In the lowermost part algal laminite structure was alsó observed. 

The upper member (265.0—288.0 m) develops gradually from the middle one. It is 

characterized by a prevalence of dark grey, brownish, thin-bedded, bituminous, argillaceous 

dolomites. In the topmost part of the member, intraclastic layers and dolomitic mari intercalations 

occur. This is the transitional interval towards the Kössen Formation. The texture is 

dolomicrosparitic (originally micrite — mudstone), occasionally peloidal. Foraminifera and small 

carbonitized plánt fragments are common. The amount of disseminated pyrite is remarkable. In 

the topmost segment, the share of biogenic components (algae, molluscs, echinoderms, 

foraminifera) significantly increases. 

The upper member of the Rezi Dolomité, as well as its transitional beds towards the Kössen 

Formation, crops out south of the viliágé of Rezi in the Akasztó-domb area (Bohn, 1979). 

The transition of the Rezi and Kössen Formations has alsó been exposed in the core of well 

Zalaszentlászló Zl—1 (the location is marked in Fig. 3, lóg column in Fig. 5b), although in this 

core the transitional interval built up by alternation of dolomité, dolomitic mari and limestone 

layers is significantly thicker (about 50 m). The mari and limestone layers show features of the 
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Kössen Formation whereas the dolomité, argillaceous dolomité interbeds are similar to the rock 

types of the Rezi Formation. The authigenic brecciation is alsó visible in the transitional interval. 

In the laminític mari interlayers larger carbonitized plánt fragments are common. The organic 

content of the sequence is generally high and alginite layers alsó appear. 

The best reference section of the Kössen Formation in the Keszthely Mountains is the core 

of well Rezi Rzt—1 (Fig 5a) (Plate II, fig. 2), which penetrated the formation about 180 m 

(stratigraphic thickness — mean dip is 45°). Based on foraminifera the cored sequence can be 

classified within the Upper Norian—Rhaetian (ORAVECZ-SCHEFFER, 1987). According to 

palynological studies the Norian/Rhaetian boundary can be drawn within the interval 

186.4—197.2 m. On the basis of lithological features the sequence may be subdivided intő the 

following segments: 

The lower part (201.0—265.0 m) consists of dark grey laminitic, bituminous mari and shale. 

lntraclastic, plasticlastic, bioclastic, and coquinite interlayers are characteristic. Slurnp struetures 

are alsó common, mainly in the deepest interval. The matériái of the intraclasts is mari, 

argillaceous mari or limestone, Their size is 0.5—5 cm, occasionally even 10 cm. The laminitic 

rock types are mudstones as a rule, with a few bioclasts (ostracods, foraminifers). Carbonitized 

plánt fragments and pyríte grains are common. Bioclastic intercalations are predominantly 

biomicritic packstone or biosparitic, bioclastitic grainstone. Among the biogenic components 

bivalves, gastropods, brachiopods and echinoderms are abundant; foraminifera, ostracods, 

holothurids and fish-tooth remnants are scarce. 

The middle part of the section (73.0—201.0 m) is dark grey, brownish grey, laminitic, 

bituminous shale, silty shale, with organic-rich or alginite intercalations, and coquinites, and 

occasionally intraclastic layers. Slumps are alsó common in this interval. In addition to 

microfacies types of the lower segment, quartz-silty micrite with a few foraminifera and ostracods 

alsó appears. 

The upper segment (24.4—73.0 m) is built up by dark grey shale, poor in fossils. 

2. In the SW part of the Bakony (between Sümeg and Szöc) the Main Dolomité passes 

gradually intő the Rezi Dolomité, as well as intő a unit built up of altemating limestone and 

dolomité beds which can be identified as the Fenyőfő Member. It is overlain by a cyclíc sequence 

of altemating limestone and mari, indicating an interfingering of the Kössen and Dachstein 

Formations. 

Typical development of the Rezi Dolomité Formation is known south of Sümeg (LÓCZY, 

1913; VÉGH, 1964; ORAVECZ & Haas, 1984), Further southward, in the area between Tapolca 

and Sümeg, dolomites of intermediate character between the Main Dolomité and the Rezi 

Dolomité are visible in small outcrops. 

A larger segment of the Rezi Dolomité was exposed by the borehole Süt—30, south of 

Sümeg, in a quarry (Plate III) where a ”Kössen-type” fauna was found (location: Fig. 3, lóg 

column: Fig. 5c). The exposed segment can be classified as middle member of the Rezi 

Dolomité. 

In the core section grey, dark grey, thick-bedded dolomité and darker, platy, microlaminated 

dolomité altemate. In the thick bedded segments tubular pores of dissolved green algae are 

common. In certain layers many molluscs and brachiopods can be found, and coquinite interbeds 

alsó occur. The texture of the thick-bedded rock type is recrystallized equigranular dolosparite, 

occasionally with faint contours of green algae (Plate IV, fig. 1). Pores of dissolved bioclasts are 

fiiled by idiomorphic dolosparite. The platy rock types are characterized by fine crystalline, 

xenomorphic dolosparites. 

Fossiliíerous platy dolomité cropping out south of Sümeg can be emplaced upon the top of 

the above-mentioned section and be classed as the upper member of the Rezi Dolomité. 
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Transitional sections of the Rezi Dolomité and the Kössen Formation are nőt known in the 

surroundings of Sümeg; however, based on features of the Rezi and the Kössen Formation 

respcctively, we assume that it may be similar to the one known in the Keszthely Mountains. 

A key-section of the Kössen Formation, showing features characteristic of the western part 

of the area, was exposed in the core Sümeg Süt—17 (location: Fig. 3, lóg column: Fig. 6). Based 

on foraminifera and ostracods (Oravecz-Scheffer, 1987) the exposed part of the formation can 

be classed as topmost Norian. In the succession, characteristic rock-types of the Kössen 

Formation altemate with ones showing features of the Dachstein Limestone. Characteristics of 

the Dachstein Limestone are particularly spectacular in the upper part of the exposed section 

(above 453 m) where the mari intercalations become scarce. 

The whole sequence is characterized by cyclic alternation of the lighter grey carbonate rich 

and darker grey marly layers. Facies of the carbonate rocks are similar to the subtidal C and 

intertidal B members of the Lofer cycles of the Dachstein Formation, although we cannot say that 

they are exactly identical. That is why I apply (B) and (C) symbols to mark these facies. The 

mari facies is marked by the letter E, 

The most significant properties of the individual cycle members and regularitíes of their 

superposition are presented in Fig. 6. 

Facies B: grey, greyish-white, yellowish-brown limestone, dolomitic limestone, calcitic 

dolomité. Wavy, microlaminated structure is characteristic with desiccation pores. Typical 

texture: micrite mudstone, less frequently peloidal rnicrite. 

Facies C: grey, greyish brown limestone, argillaceous limestone, dolomitic limestone, 

calcareous mari, occasionally with dark grey marly interlayers. Typical texture: micrite 

mudstone, (Plate IV, fig. 3) bio-, pel- and intramicrite wackestone. Occasionally pelbiomicrite 

(Plate V, figs. 1, 3) and oomicrite packstones and oosparite or biosparite grainstones (Plates IV, 

fig. 2, Plate V, fig. 3) alsó occur. Sedimentary environment may have been the low energy 

subtidal zone, just as in the case of certain subfacies of the C members of the Lofer cycles. The 

main difference is the larger quantity of the non-carbonatic components (síit and clay) in the (C) 

facies. 

Facies E: dark grey, black mari, calcareous mari, occasionally argillaceous limestone. In the 

most common rock-type the amount of calcite is about 50%. Ankerite ín amounts of 20% was 

alsó detected. The clay content is 20%, illite-montmorillonite and montmorillonite. The texture 

is micrite, pelmicrite, intramicrite, scarcely with thin oosparitic interlayers. 

In the core section, alternation of the E and (C) facies prevails, appearanceof facies (B) is 

scarce. Thus, shallowing upward cycles of 5—15 m thickness, showing E—(C) stacking pattern, 

are characteristic. 

In cores and outcrops south of Sümeg the Rhaetian Dachstein Limestone, with 

Megalodontacea and Thecosmilia, are exposed (Oravecz & Haas, 1984). The topmost beds of 

the Dachstein Formation are limestones of bíopelsparite, intrapelsparite packstone texture. They 

are rich in foraminifera (Triasina hantkeni Majzon). It is overlain without any visible 

disconformity, by the Hettangian Kardosret Limestone, showing significantly different textúrái 

features. Mudstones poor in fossils are characteristic at the base of the succession, progressing 

upward intő an oncoidal facies. 

The Rezi Dolomité pínches out east of Sümeg. According to numerous core data in this area, 

the Main Dolomité is overlain by a sequence built up by alternation of dolomité and limestone 

layers. It can be classified within the transitional unit between the Main Dolomité and the 

Dachstein Formation, i.e. the hasal. Fenyőfő Member of the Dachstein Formation. The Kössen 

Formation appears above the transitional unit and it is overlain by a relatively thin sequence of 

the Dachstein Formation (Oravecz & Haas, 1984). 
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3. In the middle and eastem part of the Southern Bakony and in the Northern Bakony, the 

Rezi Dolomité is already missíng and the Kössen Formádon is represented only by thin, dark 

grey mari interlayers within the Fenyőfő Member of the Dachstein Formation. 

In the Southern Bakony, cores and outcrops in the vicinity of Szóé, Padragkút and Szentgál 

(see: Fig. 7) províded important data (VÉGH, 1964; MÉSZÁROS, 1980). At the Szóé sequence of 

the Main Dolomité (or the Fenyőfő Member ?), Kőssen Formation—Dachstein Limestone is 

exposed on the surface and it was alsó penetrated by the borehole Sct—1 (see: Fig. 3). The core 

exposed a 170 m thick interfmgering section of the Kössen Formation and the Fenyőfő Member 

and higher parts of the Dachstein Limestone respectively. According to MÉSZÁROS (1980), 20—60 

cm thick yellowish-brown, grey and black clayey mari interlayers can be found within the 

carbonate series. 

In the outcrops of the Kössen Formation only the limestone interlayers are visible as a rule. 

The limestone beds are aphanitic, bioclastic. Grains of algal coating are common. In certain 

layers coquinite lenses of reworked bivalves, gastropods and brachiopods was observed. The 

transition towards the Dachstein Limestone is gradual. Mari interlayers disappear and the 

limestones become lighter and thick-bedded. 

Related sequences were exposed by cores in the Malimba basin NE of Szőc and in small 

outcrops from Padragkút to Szentgál (see Fig. 3). 

In the area of Szentgál, referring to cores Szg—7 and Szg—8 (VÉGH, 1964), the Main 

Dolomité is overlain by the transitional unit (Fenyőfő Member) of 40 m thickness, built up by 

an alternation of grey dolomitic limestones and limestones . Interlayers of the Kössen Formation 

appear in the transitional series bút alsó occur in the undolomitized typical Dachstein Limestone. 

The totál thickness of the interval of the ”Kössen-type” intercalations is about 70 m. Grey, 

argillaceous dolomité, dark grey, brownish-grey limestone, rich in molluscs, dark grey calcareous 

or dolomitic mari and dark grey, greenish-grey clayey mari are the most characteristic rock types 

of this sequence. In the section of core Szg—8 above the topmost clayey interlayers the 

limestones become lighter and ooidic textures appear. These beds are overlain by light grey 

Dachstein Limestone with Rhaetian megalodonts and corals. 

"Kössen -type” mollusc fauna was found by VÉGH (1964) in a limestone-dolomite succession 

from a core at the viliágé of Bánd. In a road cut section between the Main Dolomité and the s.str. 

Dachstein Limestone, a 50 m thick sequence of altemating thin-bedded limestones, argillaceous 

limestones and dolomites has been described (VÉGH 1964), which can be identified as the 

transition between the Fenyőfő Member and the Kössen Formation. It is overlain by the s.str. 

Dachstein Limestone, which is covered by the Liassic Kardosrét Limestone without any gap at 

the viliágé of Márkó. 

Further NE-ward in the area of Tés (see Fig. 3), in a 65 m-thick interval, intercalations of 

the Kössen Formation could be observed in a core section (ORAVECZ-SCHEFFER, 1987). The 

Dachstein Limestone is the overlaying formation in this area alsó. 

The Upper Triassic succession of the NE part of the southem limb of a large synclinal 

structure of the Bakony was exposed in core Balinka Bat—4, which is the eastemmost occurrence 

of the Kössen Formation so far. The exposed sequence is shown in Fig, 8a on the basis of 

Bemhardt’s field description. The 100 m thick Lofer-cyclic section shows features of the 

transitional unit between the Main Dolomité and the Dachstein Limestone (Fenyőfő Member). 

In the interval between 142—149 m, the dark grey, greenish-grey dolomitic maris and calcareous 

maris with mollusc coquina interlayers, can be classified within the Kössen Formation. Below and 

above it, in about 10 m thick intervals, subtidal beds (C facies) occur. 

In the fönn of thin interlayers within the Dachstein Limestone the Kössen Formation alsó 

appears in the northem wing of the Bakony synclinoria in the area of Borzavár (Császár et al., 

1982) (Fig 8). 
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Discussion 

Paleogeographically, the sections described above were located in the extemal part 

of a huge carbonate platform ("Dachstein Platform”) as well as, after the development 

of the back-platform Kőssen Basin, in the platformward marginal beit (Fig. 9). Based 

on features of the sections and alsó taking intő account the process of the platform 

evolutíon (Haas, 1988), the paleoenvironment of the distinguished faeies units can be 

interpreted as follows. 

1. By the latest Camian, in the area of the Keszthely Mountains, due to füling of 

the basins, the remarkable relief differences disappeared, and an extremely extensive 

carbonate platform was formed. Controlled by the sea-level changes, pure carbonates 

were accumulated in the intertidal and subtidal zones of the platform and dolomitized 

immediately after their deposition on the tidal fiat (Main Dolomité Formatíon). It is 

worth mentioning that within the cyclic dolomité sequences, bituminous intercalations 

occasionally appear, generally between the stromatolitic intertidal B beds and the 

subtidal C faeies. The bituminous beds may indicate the maximai water depth within the 

cycle. Consequently the overlying C beds may mark an upward shallowing trend. 

Representing the transition between the Main Dolomité and the Dachstein Limestone, 

the dark grey, thin-bedded dolomitos indicate a stabilized, subtidal lagoon environment 

at the end of the Middle Norian. There is a defmite trend of deepening and restriction 

of the lagoon. Evén during the short-term lowstands the area remained sea-covered, 

although in large parts of the outer (offshore) beit of the platform, tidal flats came intő 

being coevally (Fig. 10). This tendency of deepening and restriction continued during 

the formádon of the lower member of the Rezi Dolomité, as it is marked by the 

laminated bituminous rocks and the monospecific conodont association, too (BUDAI & 

KOVÁCS, 1986). 

In the middle part of the Rezi Dolomité an altemation of the well-oxygenated and 

the oxygen-depleted periods can be assumed. During the lowstands in the irrner shelf 

lagoon, green algal meadows prevailed. Dolomitization of the íime műd is laté 

diagenetic—deep burial. On the other hand, during the highstands, an oxygen-depleted 

sluggish water layer came intő being, and organic-rich műd was deposited and 

dolomitized syndiagenetically (Fig. 10). 

In the last period of the formádon of the Rezi Dolomité (inclusively the transition 

intő the Kőssen Formádon), permanent restriction and deepening of the basin can be 

assumed, accompanied by influx of terrigenous clay and síit and fme plánt fragments. 

These effects resulted in the permanent drowmng of the carbonate platform. The 

common laminite strueture and ”Kössen-type” epibenthic mollusc fauna in the organic- 

rich dolomité beds indicate the redox boundary just under the water-mud interface; thus, 

the bottom may have been inhabited by gastropods and bivalves capable of tolerating 

the oxygen depletion, bút the in-benthic biota was pracdcally missing. 

In the course of the deposition of the Kőssen Formádon the trend of restriction of 

the basin continued, and an oxygen-depleted lower water layer came intő being (Fig. 

11) were deposited in a restricted basin, the intraclasdc, plasdclastic interbeds and the 

slump structures were formed on and along the toe of the low-angle slope located 

between the platform and the basin. The rich shallow maríné, epibenthic fauna in the 

coquinite layers and a part of the foraminifer fauna alsó originated from the upper slope 
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located above the redox horizon. The redeposited fossils are accompanied by authigenic 

breccias as a rule. Common occurrence of maríné microplancton of organic test 

indicates a permanent connection with the open sea, i.e. a continuous replacement of 

the upper water layer through the channels whích cut the platforms. Proliferation of the 

planktic green algae in the photic zone of the upper water layer, as well as decay of 

large amount of organic matériái, led to further stabilization of the anoxic conditions 

and to the expansion of the anoxic water layer. 

In the middle part of the Kössen Formation the redeposited lithoclasts, bioclasts and 

slump structures still indicate the vicinity of the slope, bút the decreasing number of 

their occurrences suggests an increasing distance of the platform. This is alsó indicated 

by a decreasing quantity of benthic foraminifera. Eutrophization of the basin is marked 

by the accumulation of alginite seams. 

In the Keszthely Mountains the topmost exposed part of the sequence is an 

unfossiliferous, bituminous shale, which can be considered as representing euxinic basin 

facies. In this area, due to erosion, the uppermost Rhaetian is missing. 

2. In the SW part of the Southern Bakony, the formation of the Main Dolomité was 

alsó replaced by the deposition of the lagoonal Rezi Dolomité. Subsequently, in the 

inner, somewhat deeper parts of the basin, argillaceous lagoonal and less restricted, 

shallower, carbonatic sedimentation periods altemated ("Kössen cycles”). Towards the 

marginal, shallower zones the clayey interlayers pinch out, and sequences of altemating 

argillaceous limestones and dolomitos are characteristic. 

The depositional area of the ”Kössen cycles” may have been located between the 

environment of the typical Dachstein Formation and the inner part of the Kössen basin 

(facies of the Keszthely Mountains). In this beit, dunng the lowstands intertidal loferitic 

sediments with marks of shrinkage, similar to B members of the Lofer cyclic Dachstein 

Limestone, were formed. In the course of the sea level rise the ”Dachstein-type” 

shallow subtidal carbonate sedimentation was maintained fór a while (C member). The 

sedimentary environment was of low energy as a rule, bút occasionally sediments 

deposited in agitated environment (eg. ooidic grainstones) alsó occur. Common 

occurrence of fine silty—argillaceous matériái in the limestones, which is missing in the 

C facies of the typical Dachstein Limestone, indicates a continuous terrigenous input 

onto the very low-angle slope between the platform and the back-platform basin, which 

was alsó the site of the accumulation of the redeposited lirne műd of platform origin. 

During the further sea-level rise the sedimentary environment of the Kössen basin 

overlapped the surrounding platforms. This means that a predominantly carbonate 

sedimentation was replaced by an argillaceous one (cycle member E) (Fig, 11). The 

change in the sedimentary environment was alsó reflected in the biota, as is indicated 

by appearance of characteristic molluscs of the Kössen Basin, the epibenthic, thin- 

shelled bivalves. The dark, organic-rich pelitic sediments were deposited in a basin of 

normál salinity (ít is marked by the echinoderms and the ostracode assemblage) on an 

unagitated, poorly ventilated substratum. 

Accumulation time of the "Kössen cycles” of 5—15 m thickness in Sümeg most 

probably is nőt equivalent with those of the basic Lofer-cycles of the coeval Dachstein 

Limestone, i.e. they are nőt the 5th order 20 ka cycles, bút the 4th order 100 or 400 

ka cycle. 
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3. During the laté Norian—Rhaetian in the outpinching zone of the Kössen 

Formation, i.e. in the middle part of the Southern Bakony and in the Northern Bakony, 

carbonate platform sedimentation was interrupted severai times and replaced by shorter 

or longer periods of argillaceous sedimentation. Dark colour of the clayey interbeds, 

and their fossüs, suggest a restricted, oxygen-depleted environment. This means that in 

the most significanthighstand periods the "Kössen Basin” may have intruded even intő 

the inner part of the carbonate platform. However even a small-amplitude sea level drop 

may have resulted in the interruption of the connection of these comparatively shalfow 

basins with the large, deeper basin. The input of the fme terrigenous matériái came to 

an end and the carbonate platform reoccupied the former basins. 

In analyzing the basin evolution we should alsó take intő consideration the fact that, 

penecontemporaneously with the initiation of the formation of the Rezi Dolomité, basin 

facies alsó appear in the area of the Pilis Mountains (Feketehegy Formation, see: Fig. 

9). The Feketehegy Formation was formed in an intraplatform basin with an oxygen- 

depleted basal water layer. There is no evidence, however, fór the direct connection of 

this basin with the "Kössen basin”. The increased tectonic activity (”Mid-Iate Norian 

riftíng phase”: Jadoul et al., 1992) and the sea-level rise at the end of the Middle 

Norian (De Zanche et al., 1992; Gaetani et al., 1992) may have the common 

controlling factors of the initiation of the evolution of the basins. 

The sequence of the "Feketehegy Basin” commences by lagoon-type, bituminous, 

syndiagenetic dolomítes. They are overlain by bituminous limestones formed in a more 

or less restricted basin near the storm-wave base. Proximity of the shallow platforms 

is alsó indicated by the redeposited oolites, oncoids and bioclasts. Compared to the 

"Kössen Basin”, an important difference is the absence of terrigenous matenal, which 

can be explained by the different paleogeographical setting. At the end of the Norian 

the former basin became part of the carbonate platform again. 

In the NE part of the Transdanubian Rangé cherty carbonates of restricted basin 

facies are known, which were deposited in an intraplatform basin near the offshore 

margin of the Dachstein platform, probably continuously from the Early-Middle Camian 

to the Early Jurassic (Mátyáshegy Formation in the Buda Mountains: KOZUR & MOCK, 

1991; DOSZTÁLY pers. comm., and Csővár Formation in the basement blocks E of the 

Danube: Kozur & Mostler 1972; Detre et al., 1986; Kozur & Mock, 1991). 

Although certaín parts of these formations were deposited contemporaneously with the 

Kössen Formation, their lithological and biofacies characteristics significantly differ 

from those of the Kössen Formation, and age and causes of the basin evolution are alsó 

different. 

Paleogeographical setting of the Transdanubian Rangé segment of the Kössen Basin 

At the end of the Middle Norian remarkable changes took piacé in the evolution of 

the large marginal carbonate platforms of the Tethys, which are reflected in significant 

facies changes both in the western part of the Southern Alps (STEFANI & GOLFIERI, 

1988; Gaetani et al., 1992; Jadoul et al., 1992) and in the Northern Calcareous Alps 

(Lein, 1987). 

In the Northern Calcareous Alps, a remarkable part of the carbonate platform 

(Dachstein platform) was located under the euphotic zone. The area of the pelagic 

Hallstatt facies significantly extended, resulting in the backstepping of the marginal reef 
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tract. The extension of the Hallstatt basin was explained by step by step downfaulting 

of the shelf margin (Lein, 1987). The formation of the intraplatform basins may be 

interpreted as consequences of block tectomsm as well. However, it is very probable 

that the sea level rise at the end of the Middle Norian may have played an important 

role in the drowning of large parts of the platforms alsó, roainly in the case of the 

extemal Kössen Basin.lt is worth mentioning that a terrigenous influx is characterístic 

both in the extemal Kössen Basin and in the internál Hallstatt Basin (the latter is 

represented by the Zlambach Formation). 

In the western part of the Southern Alps, in the area of Lombardy, overlying the 

Dolomia Principale or carbonates of intraplatform basin facies, organic-rich, 

argillaceous sediments of the Ríva di Solto Shale, akin to the Kössen Formation, occur. 

The Riva di Solto Basin is considered to be of basically tectonic origin (JADÓUL et al., 

1992). First, smaller intraplatform proto-basins came intő beuig, in which organic-rieh 

carbonates were deposited (Aralata Group: Jadoul, 1985). It was followed by the 

appearance of the Riva di Solto Shale, of much larger areal extension. This significant 

change in the sedimentation pattem is considered to be a result of climatic factors and 

a sea-level rise (BURCHELL et ah, 1990). In the Dolomites the formation of the cyclic 

platform carbonates (the Dolomia Principale and in the eastemmost segment the 

Dachstein Limestone) continued. 

In the latest Rhaetian the shallow platforms began to extend again, approaching and 

then overlapping the area of the former basins (Zu Limestone and Conchodon Dolomité 

in Lombardy). 

The paleogeography and geohistory of the Transdanubian Rangé segment of the 

Kössen Basin agree with those of the Southern Alps and the Northern Calcareous Alps, 

Consequently the Transdanubian Rangé segment can fit between them without any 

significant controversy, as is shown on Fig. 12. 

Conclusions 

1. Formations representing the evolution of the Kössen Basin (Rezi Dolomité, 

Kössen Formation) are known in the southwestem part of the Transdanubian Rangé 

Unit. They overlie the platform facies of the Main Dolomité and, interfmgering with 

the Dachstein Formation, pinch out northeastward. They include the Upper Norian and 

a large part of the Rhaetian. Based on extension of the formations and trends of changes 

of their features in space and time, phases and controlling factors of the basin evolution 

can be reconstructed. 

2. The main phases of the basin evolution are as follows: 

— initiation of the development of the basin at the end of the Middle Norian, 

manifested fírst in episodes of deepening and a progressívely stabilized deepening 

subsequently; 

— starting of influx and accumulation of the fine terrigenous matériái in the laté 

Norian; 

— filling up of the basin and progradation of the Dachstein Platform in the latest 

Rhaetian. 
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3. In the development of the basin, the common influence of tectonic segmentation, 

unequal subsidence, eustatic sea-level changes and terrigenous input may have played 

decisive role. 

— The subsidence of the platform may have been slightly accelerated from the Laté 

Camian to the Rhaetian (Haas, in press), and referring to the Alpine analogies, even 

the tectonic segmentation of the platforms, including the area of the later Kössen Basin, 

may have started at the beginning of the Laté Norian. 

— Defmition of the 3rd order sea-level cycles is rather ambiguous in the Norian. 

Haq et al. (1987) indicate a slow sea-level lowering from the middle part of the Norian 

to the Rhaetian. Based on studies in the Southern Alps a remarkable sea-level rise may 

be assumed at the end of the Middle Norian (De Zanche et al., 1992). Our experiences 

in the Transdanubian Rangé seem to confírm this. 

— Due to eíther tectonic effects or a eustatic sea-level rise or a combined effect of 

both of them, a relatíve sea-level elevation took piacé near the boundary of the Middle 

and the Laté Norian. It is marked by the appearance of the Rezi Dolomité. Soraewhat 

later, bút still in the Laté Norian, fine terrigenous matériái began to be deposited in the 

basin, hampering the intense biogenic carbonate production. Accompanied by a rising 

sea-level, this led to further deepening. 

— Subsequently, most probably controlled by 4th order (100—400 ka) sea-level 

changes significant facies migrations took piacé. During the periods of rising sea-level 

the basin facies began to overlap the platforms, while in the stabilized highstand periods 

progradation of the platform commenced. These facies migrations are reflected in the 

”Kössen cycles”. 

— Large-scale platform progradation followed the filling of the basin can be brought 

intő connection with the presumed latest Rhaetian sea level drop (Haq et al., 1987). 

4. The paleogeographical evaluation and analysis of the evolution of the Kössen 

Basin (and alsó somé of the Triassic intraplatform basins) may provide important data 

fór the hydrocarbon prospection in the Transdanubian Rangé Unit. 
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Plate I I. tábla 

1. ábra. A Rezi Dolomit Formáció lemezes kifejlődése a vállusi vízmosásban (Fotó: BUDAI T.) 
Fig. 1. Platy dolomité layers in the Rezi Dolomité Formádon in a gully at Vállus 

2. ábra. A Rezi Dolomit Formáció lemezes kifejlődése a Csókakői kőfejtőben (Fotó: szerző) 

Fig. 2. Platy dolomité layers in the Rezi Dolomité Formádon in the Csókakő quarry 
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Plate II II. tábla 

1. ábra. A Rezi Dolomit bitumenes, mikroréteges kifejlődése, üledékes fekvő redővel (Fotó: szerző) 

Fig.l. Bituminous, microldhiinated facies of the Rezi Dolomité with reciimbent fold of sedimentary origin. 

2. ábra. A Kösseni Formáció lemezes, mikroréteges kifejlődése a Rezi Rzt—1. sz. fúrásban (Fotó: BUDAI T.) 

Fig. 2. Platy, microlaminated facies of the Kössen Fonnation in the core Rezi Rzt—1. 
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Plate III III. tábla 

1. ábra. A Rezi Dolomit Formáció lemezes kifejlődése a Sümegtől D-re lévő Városi-erdőben (Fotó: szerző) 

Fig. 1. Platy dolomité layers in the Rezi Dolomité Formádon al Sümeg 

1. ábra. Molluszka lumasella a Rezi Dolomitban. Sümeg, Városi-erdő (Fotó: PELLÉRDY L.-né). 

Eredeti nagyság. 

Fig. 2. Mollusc coquinite in the Rezi Dolomité al Sümeg. Original size. 
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Plate IV IV. tábla 
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IV. tábla — Plate IV 

1. ábra. Kioldott és dolomitpáttal kitöltött bioklasztok. Rezi Dolomit. Sümeg Süt—30. sz. fúrás 17,0 m. 

Fig. 1. Dissolved bioclasts jilled by dolosparite. Rezi Dolomité. Core Sümeg Süt—30 17.0 m 

2. ábra. Molluszka lumasella. Kioldott és kalcitpáttal kitöltött kagylóhéjak. Kössem Formáció. Sümeg 

Süt—17. sz. fúrás 490,8 m. 

Fig. 2. Mollusc coquina. Dissolved bivalve shells JUled by sparitic calcite. Core Sümeg Süt—17 490.8 m 

3. ábra. Bioklasztos iszapkőzet (mudstone) szövet. Kösseni Formáció. Sümeg Süt—17. sz. fúrás 480,0 m. 

Fig. 3. Biocbstic mudstone. Kössen Formádon. Core Sümeg Süt—17 480.0 m 

V. tábla — Plate V 

1. ábra. Pelletes-bioklasztos sürűszemcsés (packstone) szövet (a kagylóteknőn belül pátos póruskitöltés). 

Kösseni Formáció. Sümeg Süt—17. sz. fúrás 483,3 m. 

Fig. 1. Peletal-bioclastic packstone within the shell sparitic filting. Kössen Formádon. Core Sümeg Süt—17 

483.3 m 

2. ábra. Biokfasztos-intraklasztos-pseudooidosszemcseközel (grainstone) Kösseni Formáció. Sümeg Süt—17. 

sz. fúrás 464,9 m. 

Fig. 2. Bioclastic-intraclastic-pseudooidic grainstone. Kössen Formádon. Core Sümeg Süt—17 464.9 m 

3. ábra. Bioklasztos-peloidos-összetettszemcsés, sűrűszemcsés (packstone) szövet. Kösseni Formáció. Sümeg 

Süt—17. sz. fúrás 476,0 m. 

Fig. 3. Bioclastic-peloidal-grapestone-bearing packstone Kössen Formádon. Core Sümeg Süt—17 476.0 m 
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Sillimanite-mullite transition phase 

in a siilimanite quartzite xenolith 

from the Ság-hegy hasalt 

(Little Piain Volcanic Field, W-IIungary) 

Szillimanit-mullit átmeneti fázis 
egy ság-hegyi szillimanit-kvarcit xenolitból (Kisalföld) 

TÖRÖK Kálmán1 

(8 figures and 2 tables) 

Abstract 

Pure siilimanite and sillimanite-mullite transition phase was analyzed írom a siilimanite 

quartzite xenolith and from the enclosing hasalt by microprobe. 

Compositions of sillimanites occurring both Ín the xenolith and in the enclosing hasalt do nőt 

differ significantly from the ideál siilimanite (Al/Si ratios rangé from 1.94 to 2.03). Al/Si ratios 

in the. sillimanite-mullite transition phase occurring in the enclosing hasalt as dismembered parts 

of the xenolith rangé from 2.33 to 2.73. 

The maximum depth inferred from published Vp data fór a sillimanite-quartz xenolith 

(MENGEL, 1990) and Vp-depth profilé fór the Little Piain (MlTUCH and POSGAY, 1972) is 

assumed to be about 19—20 km just above the Conrad horizon where the pressure is estimated 

to be between 500 and 530 MPa (5—5.3 kbar) assuming 2.7 g/cm3 density fór the overlying 

rocks, 

The relatively small scale changes in the mineralogy and texture of the xenolith may refer to 

rapid uplift and cooling. 

The studied siilimanite quartzite xenolith is the first reported crustal xenolith of 

metasedimentary origin in the Ság-hegy and in the Little Hungárián Piain Volcanic Field. 

Összefoglalás 

Mikroszondás vizsgálatok segítségével tiszta sillimanitot, illetve sillimanit-mullit átmeneti 

fázist sikerült azonosítani egy sillimanit-kvarcit xenolitban, illetve az azt bezáró bazaltban. 

A sillimanit összetétele sem a xenolitban, sem pedig a bazaltban nem különbözött jelentősen 

az ideálistól (az Al/Si arány 1,94 és 2,03 között van). A bazaltban átalakult sillimanit-mullit 

átmeneti fázisban az Al/Si arány viszont 2,33-tól 2,73-ig terjed. 

'Eötvös University, Department of Petrology and Geochemistry, Budapest, Múzeum kit. 4/a, Hungary 

H—1088. 
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A xenolit maximális képződési mélységét az irodalomban a sillimanit-kvarc xenolítokra 

meghatározott Vp érték (Mengel, 1990) és a Kisalföldi Vp~mélység szelvény (Mituch és 

Posgay, 1972) alapján mintegy 19—20 km-re tehetjük kevéssel a Conrad felület fölé. Ebben a 

mélységben a számolt nyomás mintegy 500—530 MPa (5—5,3 kbar) ha a felette elhelyezkedő 

kőzetek átlagos sűrűségét 2,7 g/cm’-nek vesszük. 

Az ásványos összetételben és a kőzet szövetében történt viszonylag kismértékű változások a 

xenolit gyors felemelkedését és a gyors hűlést mutathatják. 

Ez a sillimanit-kvarcit xenolit az első üledékes eredetű kéregzárvány a Ság-hegyről és a 

Kisalföldi Vulkáni Területről. 

Key words: sillimanite, sillimanite-mullite transition phase, sillimanite quartzite, Ság-hegy 

Introduction 

The Ság-hegy is located ín the Southern part of the Little Piain in western Hungary 

(Fig. 1). It is a member of numerous Pliocene alkaline volcanoes of the Little 

Hungárián Piain Volcanic Field in western Plungary. The volcanic area extends to 

eastem Austria as well. This typical within-plate basaltic activity produced alkaline 

basalts, basanites, olivine basalts, olivine tholeiites and rare nephelinites, olivine 

nephelinites (EMBEY-ISZTIN, 1980; SZABÓ & VASELLI, 1989) sometimes with abundant 

xenoliths representing fragments of upper mantle and lower crustal rocks (e.g. 

Kubovics et. al., 1985; Embey-Isztin et al., 1989; Szabó and Vaselli, 1989; 

Embey-Isztin et ah, 1990; and further references therein). There are quite a lót of 

localities of this rock series all around the world from where different types of mafíc 

and intermediate granulites were reported (Griffin and O’Reilly, 1987; and references 

therein), bút those containing sillimanite seem to be much less widespread (Strogen, 

1974; Padovani & Carter, 1977; MENGEL & Wedepohl, 1983; Upton et ah, 1983; 

GRIFFIN & O’Reilly, 1987; MENGEL, 1990). These localities contain sillimanite- or 

kyanite-bearing granulites which, on compositional grounds are interpreted as being of 

metasedimentary origin. 

The first record of sillimanite needles from a pelitic (”buchite”) xenolith from the 

Ság-hegy basalt was made by Jugovics (1934). He observed birefringent tiny needles 

in glassy groundmass which he supposed to have been sillimanite. He described 

cordierite as well from these "buchites”. 

Mullite in "buchitic basalts” of the Ság-hegy have been described by SZTRÓKAY 

(1986). He determined the mullite enclosed in plagioclase by optical means. The author 

believed that these mullites were probably the same as those observed and thought to 

be sillimanites by Jugovics (1934). 

A white coloured rounded xenolith of about 10 cm in longest dimension was found 

in the western part of the Ság-hegy quarry with sillimanite and quartz recognizable by 

unaided eye. 

Sillimanites of this sillimanite quartzite and dismembered fragments of the xenolith 

in the enclosing basalt were investigated by microprobe to find out their composition 

and relationship to the above mentioned sillimanite and mullite. Besides these, somé 
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spinels were alsó analyzed to decide whether the two occuring coloured variations differ 

in composition or nőt. 

Figura 1. Location of Ság-hegy, 1. Outcropping hasalt and basaltic tuff. 

1. ábra. A Ság-hegy és környéke. I, Bazalt és bazalttufa kibúvások. 

Petrography 

The studied xenolith contains sillimanite, quartz and a minor amount of spinéi, 

zircon, monazite, basaltic glass, and secondary zeolite. The xenolith shows schistosity 

rnarked by sillimanite prisms and needles (Fig. 3). The schistosity is often földed and 

in these places both the sillimanites and the quartz grains have undulating extinction 

(Fig. 4). The quartz-rich parts of the xenolith fail to display any preferred orientation, 

these parts have granoblastic texture. Both the 120° triple point junctions (Fig, 3) and 

the curved grain boundaries are characteristic of the quartz grains. These two textúrái 

features altemate in the xenolith. Quartz grains with curved boundaries tend to be 

bigger in size (up to 1.5 mm) than those with 120° triple point junctions (0.6—0.8 

mm). 

Somé of the quartz grains contain tubular melt inclusions with vapor bubble which 

can be the result of heat from the basalt. Sillimanite- and quartz-rich bands are 

sometimes cut by veins füled with brown-yellowish brown glass + /- spinéi (Fig. 5). 

Hipidioblastic-idioblastic spinels in most cases occur near the contact of the xenolith 

and the enclosing basalt, mostly associated with basaltic glass and sillimanite (Fig. 6). 

Sometimes it can be found in the basalt close to the contact with the sillimanite as well. 

Tiny idioblastic spinéi grains are sometimes associated with veinlets of basaltic glass in 

sillimanite bands (Fig. 5). Spinéi seems to be confined close to the boundary of the 

sillimanite and the enclosing basalt or basaltic glass intruding intő the xenolith. These 

features may indicate that spinéi formed in the course of contact metamorphic 
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interaction between the basalt and the xenolith. Two types of spinels were observed in 

thin sections. The first one is green or greyish-green ín colour while the second one is 

pink. The first type is mucii more abundant than tbe second one. No textúrái difference 

or any distinguishing features in the mode of occurence could be observed between the 

two types of spinéi. 

Sillimanite prisms measuring up to 6—8 mm in size can be identified in the xenolith 

even by unaided eye. Most of the sillimanite graíns have preferred orientation, marking 

the schistosity (Fig. 3.). Sillimanitegrains alsó occur in the enclosing basalt, where they 

often have a glassy reaction rim towards the basalt (Fig. 7). These sillimanites obviously 

represent partéd fragments of the xenolith and somé of them partly or fully transformed 

intő a sillimanite-mullite intermediate phase. 

The enclosing basalt is highly vesicular with increasing amount of glass towards the 

sillimanite-quartzite xenolith. It contains phenocrysts of olivine and augite, 

microphenocrysts of plagioclase, ilmenite and secondary zeolite, calcite, hematite in 

brown glassy mátrix. Rare spinels with quartz and sillimanite grains partéd from the 

xenolith and mixed with the molten basalt alsó occur near the contact of the basalt with 

the xenolith. Quartz grains mostly have corroded, molten glassy rim. The contact zone 

between the basalt and the sillimanite quartzite xenolith is sometunes marked by narrow 

alteration zone composed of basaltic glass, sillimanite and spinéi, if the basalt is in 

direct contact with a sillimanite-rich part of the xenolith (Fig. 6). If the basalt is in 

contact with a quartz-rich bánd the contact zone consists of tiny pyroxene crystals and 

plagioclase laths in basaltic glass, sometimes associated with secondary zeolite. 

However in most cases there is no visible contact zone between the two rocks. 

Mineral chemistry 

More than 50 sillimanites and sillimanite-mullite transition phases were measured 

from both the xenolith and the basalt usíng an AMRAY 1830 I scanning electron 

microscope equipped with EDAX PV 9800 EDS detector at the Department of 

Petrology and Geochemistry of Eötvös University. Operating conditions of the 

microprobe were the followings: acceleration voltage: 20 KV, beam current: 1—2 nA, 

counting time: 100 live seconds. 

Two types of sillimanites were analyzed. Group I includes sillimanites in the xenolith 

which were nőt in direct contact with the enclosing basalt. Group II sillimanites 

occurring in the hőst basalt represent partéd fragments of the xenolith. 

Sillimanites in the first group do nőt differ significantly from the "ideál” sillimanite 

composition, they have Al/Si ratio close to 2 (see column 1 in Table 1 and Fig. 2). 

Besides A1203 and Si02, sillimanites of the first group contained a minor amount of 

Fe203. 

Most of the sillimanites belonging to the second group have the same composition, 

like tnose in the first one (column 2 in Table 1). Only somé of them differ from the 

ideál sillimanite composition. These grains show higher Al/Si ratios. This composition 

indicates a transition from sillimanite to mullite. The transition minerals contain a minor 

amount of Fe203, and Ti02 (up to 1.13 wt%). TÍO-, was found in detectable amounts 

only in the sillimanite-mullite transition minerals (analyses 3 and 4 in Table 1). The two 

compositional types occur together in the enclosing basalt, though there is a 
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compositional gap between the pure sillimanites and sillimanite-mullite transition phases 
as shown by by Fig. 2. This figure alsó indicates that most of the Al/Si ratios are 
between 2.4 and 2.55 in the sillimanite-mullite transition phases. However the highest 
Al/Si ratio is 2.73. 

A!/Si 

Figure 2. Distribution of Al/Si ratio in measured sillimanites and sillimanite-mullite transition phases on the 

basis of 52 microprobe measurements. 1. - sillimanites and sillimanite-mullite transition phases in the 

enclosing basalt 2. - sillimanites in the xenolith 

2. ábra. Az Al/Si arány eloszlása a sütímanitokban és a sillimanit-mullit átmeneti fázisokban 52 

elektronmikroszondás elemzés alapján. 1. a bezáró bazaltból mén sillimaniiok és sillimanit-mullit átmeneti 

fázisok, 2. a xenolitból mén sillimanitok 

In one case it was possible to observe and measure a grain in the enclosing basalt 

with sillimanite core and mullite-sillimanite transition rim (Fig. 8). Results of 

microprobe measurements from this grain are presented in Table 1 (analyses 5 and 6 

respectively). This feature indicates that somé of the sillimanites which had partéd from 

the xenolith underwent an incomplete mullitisation process as a result of heat from the 

rising magma, In the course of this process the Al/Si ratio increased and a minor 

amount of Ti02 incorporated in the structure. 

The Chemical composition of most siliceous sillimanite-mullite intermediate mineral 

from the Ság-hegy basalt is close to that of published by Cameron (1976) and called 

aluminous sillimanite (see analyses 7 and 8, respectively, in Table 1). He has chosen 

this term, because the investigated mineral displays diffraction pattéra characteristic of 

sillimanite in spite of alumina enríchment. The most aluminous grains found in the 

Ság-hegy basalt have composition (see column 6 in Table 1) close to that of the siliceous 

mullites (see column 9 in Table 1) of a cordierite-mullite buchite from Mull (Scotland) 

analyzed by Cameron & Ashworth (1972). 
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Besides the analyses of sillimanite and sillimanite-mullite transition phases 16 

measurements were made on spinels as well. Representative analyses of both observed 

types with mean values and compositional ranges fór all measured spinels are displayed 

in Table 2. Spinels tend to be quite uniform in composition (magnetite = 6,1—8,0; 

chromíte = 0.3—0.5; ulvite = 0.6—2.0; hercynite = 28.4—40.3; spinéi = 52.5—61.9) 

regardiess of their colour. The only difference is that spinels belonging to the second 

group — the pink ones — contain a small amount of Cr203 and show slight enrichment 

in spinéi (MgAl204) component at the expense of hercynite (Table 2). The difference 

in colour and in composition between the two groups could be due to slight local 

changes in rock chemistry as no difference in the mode of occurence was observed. 

Conclusions 

Two compositional types of sillimanites were found in the xenolith and in the 

enclosing hasalt. The first type exhibits Al/Si ratio close to the idea! 2 (between 1.94 

and 2.03; see Fig 2). This type can be found both in the xenolith and the enclosing 

hasalt. 

The second type dísplays a transition between sillimanite and mullitewith Al/Si ratio 

between 2.33 and 2.73 (Fig. 2). 

The xenolith may have fórmed as a result of régiónál metamorphism in the crust 

rather than contact metamorphism. Observations that support this idea are as follows: 

1. The régiónál metamorphic texture has been preserved (preferred orientálton of 

sillimanites and folds). 

2. The quartz did nőt experienced significant melting, just somé melt inclusions with 

bubble can be observed as a result of the relatively short period of time of heating. 

3. Very limited appearance of new, contact metamorphic minerals and molten 

matériái (glass), However somé changes as transformation of somé partéd sillimanite 

fragments to sillimanite-mullite transition phase in the enclosing hasalt and formádon 

of spinéi at the sillimanite/basalt or sillimanite/glass boundaries have occurred. 

The studied sillimanite quartzite xenolith may have derived írom higher level of the 

crust than those buchites with mullite described by Sztrókay (1986) or it was exposed 

to the heat of the magma fór much shorter period of time, thus the sillimanites had no 

time to transform totally to mullite, even if they were in contact with the hasalt. 

While the buchites usually experience advanced partial melting which is indicated 

by a considerable amount of glass (up to 80% or more according to Wörner et al., 

1982) and transformation of original minerals of the xenolith (e.g. transformation of 

sillimanite to mullite in the xenolith itself), in the case of the sillimanite quartzite in 

question the amount of the glass phase does nőt exceed 3 modal % of the xenolith and 

sillimanites in the xenolith are nőt transformed. Even those sillimanites did nőt change 

in composition towards the mullite which are found fragmented in the glassy veins 

within the xenolith or found in the edge of the xenolith in direct contact with the hasalt. 

Furthermore, most of the sillimanites enclosed in the hasalt have retained their original 

compositions and only somé of them experienced transformation which someiimes 

affected only the extemal part of the individual crystals (e.g. the above mentioned zoned 

grain with sillimanite-mullite transition rim and sillimanite core on Fig. 8). 
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Most of the sillimanite bearing crustal xenoliths described in the literature (e.g. 

STROGEN, 1974; PADOVANI & CARTER, 1977; MENGEL & WEDEPOHL, 1983; ÜPTON 

et al., 1983; GRIFFIN & O’Reilly, 1987; MENGEL, 1990) contam gamet and feldspar 

which make it much easier to estimate the P-T conditions. However, it is quite difficult 

to give realistic estimate on the depth of this sillimanite quartzite xenolith because of the 

lack of other characteristic metamorphic minerals or mineral assemblages, and because 

sillimanite and quartz are stable over a quite wide pressure and temperature rangé. 

Mengel & WEDEPOHL (1983) and Mengel (1990) reported similar sillimanite- 

quartzite xenoliths from the Hessian Depression. Mengel (1990) located this rock type 

intő a high velocity layer of a mylonitic shear zone in the middle crust (on the basis of 

depth—P-wave velocity (Vp) profiles in the crust of the Hessian Depression and Vp 

measurements on selected xenoliths). The only middle crustal rock type fór which 

P-wave velocity near 6.8 km/s may be expected are the sillimanite-rich metasediments 

fór which an average Vp value of 6.9 km/s was measured. Due to the extreme 

anisotropic behaviour of rocks containing sillimanite, their Vp could alsó be higher or 

lower depending on their orientation relatíve to the refraction beams. 

There is no seismic record of such a high velocity layer in the basement of the Little 

Piain (Mituch and Posgay, 1972; Posgay, 1975) like in the Hessian Depression. 

Considering the Vp-depth profiles of Mituch and Posgay (1972) the investigated 

sillimamte-quartz xenolith can be placed just above the Conrad horizon where the 

boundary velocity is about 7.0—7.1 km/s. This horizon lies in the depth of 19—20 km. 

This means a maximum pressure of about 500—530 MPa (5—5.3 kbar) assuming 2.7 

g/cm3 density fór the overlying rocks. Regarding the stability field of the sillimanite 

(Holdaway, 1971) a minimum temperature of 550—580 °C can be deduced, The 

temperature cannot be signifícantly higher than 650 °C because the quartz-rich parts 

would have melted. 

The small ainount of glass present in the xenolith and the small scale changes in the 

míneralogy in the xenolith (formádon of spinéi) and the limited transformation of somé 

partéd sillimanite fragments in the basalt indieate that there was nőt enough time fór the 

interaction between the xenolith and the basalt which refers to a relatively rapid uplift 

and cooling. 
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Fig. 7, Sillimanite with glassy reaction rím towards the enclosing basalt. Backscattered elecíron image. 

7. ábra. SiUimáml a bezáró bazaltban üveges reakciószegéllyel. Visszaszórt eleklronkép. 

Fig. 8. A peculiar zoned grain from the enclosing basalt with sillimanite core (see cotumn 5 in table 1 fór 

microprobe analysis) and sillimanite-mullite (s-m; see column 6 ín table 1 fór microprobe analysis) 

transition rím. Backscattered eleetron image. 

S. ábra. Egy különleges, zónás szemcse a bezáró bazaltból sülimanit maggal (lásd az 5. elemzést az 1. 

táblázatban) és sillimanit-mullit átmeneti összetételt mutató szegéllyel (s-m; lásd a 6. elemzést az 1. 

táblázatban). Visszaszórt elektronkép. 
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Table 1. Representative microprobe analyses of sillimanite and sillimanite-rnullite transition minerals. 

1. táblázat. Sillimanit és sillimanit-mullit átmeneti fázisok reprezentatív elektronnúkroszondás elemzései. 

1. 2 3. 4. 

Si02 37.33 36.45 30.03 30.95 
MA 62.67 62.39 68.51 66.63 
Cr203 b.d. b.d. b.d. b.d. 
TiOj b.d. b.d. 0.63 1.13 
l'COj 0.20 0.36 0.50 0.70 
MgO b.d b.d b.d b.d 

totál 100.19 99.20 99.67 99.41 

Cations on the basis of 5 O 

Si 1.005 0.993 0.822 0.849 
Al 1.989 2.002 2.210 2.155 
Cr 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ti 0.000 0.000 0.013 0.023 
Fe 0.004 0.007 0.010 0.014 
Mg 0.000 0.000 0.000 0.000 

totál 2.998 3.002 3.055 3.041 

Al/Si 1.98 2.02 2.69 2.54 

5, 6. 7. 8. 9. 

37.49 30.26 32.90 33.03 30.60 
61.73 69.93 64.08 65.19 67.60 

b.d. b.d. b.d. b.d. 0.09 
b.d. 0.27 0.28 0.81 0.71 
0.20 0.57 2.0 0.73 0.57 
b.d b.d b.d b.d 0.11 

99.42 101.08 99.26 99.76 99.68 

1.017 0.816 0.902 0.903 0.824 
1.973 2.226 2.083 2.095 2.149 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 
0.000 0.006 0.007 0.017 0.015 
0.004 0.011 0.041 0.015 0.012 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 

2.994 3.059 3.033 3.030 3.007 

1.94 2.73 2.31 2.33 2.61 

1. Sillimanite from the xenolith 

2. Sillimanite from the enolosing hasalt 

3—4, Sillimanite-mullite transition from the enclosing hasalt 

5. Core of a zoned sillimanite grain from the enclosing hasalt (see the grain in Fig. 8) 

6. Mullite-sillimanite transition rim of the same grain. 

7. Composition of an intermcdiate phase termed aluminous sillimanite by Cameron (1976) 

8. An intermediate sillimanite-mullite phase from the Ság-hegy hasalt (aluminous sillimanite). 

9. The most siliceous of 30 analyzed mullites from a cordierite-mullite buchite. Mull (Scotland) 

microprobe analysis published by Cameron and Ashworth (1972) 

b.d. below detection limit 

1. Sillimanit a xenolitból. 

2. Sillimanit a bezáró bazaltból. 

3—4. sillimanit-mullit átmeneti fázis a bezáró bazaltból. 

5. Zónás sillimanit szemcse magja a bezáró bazaltból (lásd a S. ábrát), 

6. Ugyanazon szemcse sillimanit-mullit szegélye. 

7. Egy átmeneti fázist (.alumínium-gazdag sillimanit: Cameron, 1976) reprezentáló szemcse elemzési 

eredménye. 

8. Sillimanit-mullii átmeneti fázis a Ság-hegyen talált xenolitból (alumínium-gazdag sillimanit). 

9. A skóciai Mullról származó cordierit-mullit buchit szilíciumban leggazdagabb muUilja (30 elemzésből, 

CAMERON és Ashworth (1972) elemzései). 



TÖRÖK, K.: Sillimanite quartzite xenolith from Ság-hegy hasalt, Hungary 67 

Table 2. Spinéi compositions 

2. táblázat. Spinéit elemzési eredmények 

1. 2 3. 

A1A 59.36 59.40 59.17 (58.09-60.06) 

Cr2Oj b.d. 0.42 0.29 (0.23-0.42) 

TiOj 0.31 0.53 0.30 (0.22-0.53) 

FeO* 26.63 23.95 25.43 (23.41-26.63) 

MgO 13.16 15.84 14.63 (13.16-15.84) 

totál 99.46 100.14 

Cations on the basis of 4 oxygens 

A1 1.873 1.837 

Ferii 0.121 0.144 

Cr 0.000 0.009 

Ti 0.006 0.010 

Feli 0.475 0.382 

Mg 0.525 0.619 

totál 3.000 3.001 

Mt 6.0% 7.2% 6.0-8.1% 

Cro 0.0% 0.5% 0.3—0.5% 

Ulv 1.2% 2.0% 0.6-2.0% 

He 40.3% 28.4% 28.4-40.3% 

Sp 52.5% 61.9% 52.5-61.9% 

b.d. below detection limit, Mt magnetite, Cro chromite, Ulv ulvite, He hercynite, Sp spinéi. 

FeO* totál iron-oxide as FeO 

1. Representative analysis of green spinels. 2, Representative analysis of pink spinels. 3. Mean spinéi 

compositions and rangé fór 16 analyses in brackets. 

b.d. kimutatási határ alatt, Mt magnetit, Cro kromit, Ulv ulvit, He hercinit, Sp spinéi. 

FeO* - összvas FeO-ban kifejezve, 

1. Zöld színű spinellek reprezentatív elemzése. 2. Rózsaszín spinellek reprezentatív elemzése. 3. 16 elemzés 

átlaga és zárójelben a szélsőértékek. 
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Fábiánsebestyén—Nagyszénás—Orosháza 
környékének mélyföldtana 

Subsurface geology of 
Fábiánsebestyén—Nagyszénás—Orosháza area 

Pap Sándor1 

(7 ábrával és S táblázattal) 

Összefoglalás 

A tanulmányban bemutatott terület földrajzilag a Körös—Maros-szögének középső¬ 

északnyugati részén található (1. ábra). Szerkezetileg a Tisza-egységheztartozik és annak középső 

részén, a Villány—Bihari és a Szeged—Békési mezozóos övék határán helyezkedik el. 

Mélyföldtani felépítését az 1991. szeptember 1-ig mért felszíni geofizikai mérések és 11 

szénhidrogén-kutató fúrás alapján ismertetem. A fúrással elért legidősebb képződmény az Oros 

(Orosháza)—1., —3. és Nsz (Nagyszénás)—2. fúrásokból megismert gneisz és csillámpala. Ezek 

a Dél-magyarországi Takaróöv Pusztaföldvári Formációjába tartoznak. A Nsz—2. és —3. 

fúrásokban levő kvarcporfír és kvarcporfír-agglomerátum változatok a Battonya—Tótkomlós— 

Csanádapáca— puszta földvári kvarcporfír vulkanizmus legészakibb ismert előfordulásai. Az 

alsótriász időszaki folyóvízi agyagkő-homokkő-konglomerátum összletet a Nsz—3. és Fáb 

(Fábiánsebestyén)—4. fúrások tárták fel. Középsőtriász breccsásodott dolomitot harántoltunk az 

Oros—2. és a Fáb—4, fúrásokkal. A Fáb—4. fúrással megismert triász képződmények a 

Villány—Bihari, a Nagyszénás—orosházi fúrásokkal megismertek a Szeged—Békési mezozóos 

övbe tartoznak. A Duna—Tisza-köze déli részétől a Királyerdőig és a Réz-hegységig húzódó 

felsőkréta törmelékes összletet a Szentes—ÉK—1. és a Fáb—4. fúrások érték el. A miocén kort 

a bádeni korszak breccsa-konglomerátum-homokló-mészkő-mészmárga-márga rétegek 

egymásratelepüléséből álló transzgressziós rétegsor képviseli. Egyik fúrásban sincs azonban meg 

az ismertetett teljes transzgressziós rétegsor. Az Oros—1. fúrásban nincsenek miocén 

képződmények. Szentes—ÉK—1. és a fábiánsebestyéni fúrásokban az összletben riolit piroklasztit 

padok települnek. A kutatási terület fúrásokkal feltárt részein a pannóniai s.l. összlet vastagsága 

2300—2500 m. Kivétel ez alól az Oros—1. fúrás, amely 2186 m vastagságban harántolta és a 

Fáb—3. fúrás, amely 3063 m-t fúrt benne anélkül, hogy feküjét elérte volna. A Marosi 

Formácíócsoportból csak a Tótkomlósi Mészmárga Formáció van meg. Ennek és az összlet többi 

részének kifejlődése nagy általánosságban azonos az Alföld más részein levőkkel. A szeizmikus 

szelvények tanúsága szerint az üledékszállítás kezdetben ÉNy felől történt. Az Algyői Formáció 

Geofizikai Kutató Vállalat, Szolnoki Területi Kutatási Főosztály, H—5000 Szolnok, Kórősi u. 43. 
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deltalejtő üledékeinek lerakódásától kezdődően azonban Nagyszénás—Orosháza térségében már 

Ny-i irányú beszállítás is megfigyelhető. 

A vizsgált terület — preneogén aljzatának mélységét és morfológiáját tekintve — a 

Puszta földvár-battonyai gerincvonulat ÉNy-i süllyedő részén, a nagyrnélységü Hódmezóvásárhely- 

makói árok és a Békési süllyedek között helyezkedik el. A Szentes—ÉK—1. és a fábiánsebestyéni 

fúrásoktól É-ra a több mint 5000 m mély cserebökényi-süllyedék található. A preneogén aljzat 

tektonikailag erősen igénybevett. Jellemző rá az ÉK—DNy-i csapásirányú pikkelyes, torlódásos 

szerkezet. A nagyszénásiés fábiánsebestyéni fúrásokközött viszonylag lapos lefutássaljelentkezik 

a Villány—Bihari (Bihari autochton) és a Szeged—Békési (Kodru takarórendszer) öveket, illetve 

metamorf nagyszerkezeti egységeket tekintve az Alföldi Autochtont és a Délmagyarországi 

Takarót elválasztó nagyszerkezeti öv. A Fáb—4. fúrástól ÉNy—ra egy ÉK-DNy-i, a Nsz—3. 

fúrástól É-ra egy NyÉNy—KDK-i csapásirányú, feltehetően extenziós tektonikához kapcsolódó, 

10 km-nél is mélyebbre ható transzform törés húzódik. A két törés a Fáb—4. fúrástól DNy-ra 

valószínűleg metszi egymást. A miocén extenziós tektonikához, vagy a miocén-pannóniai korok 

közötti morfológiai átrendeződéshez kapcsolódó normál vetők a medencealjzatban csak egy-egy 

szeizmikus szelvényen mutathatók ki. A pannóniai és fiatalabb üledékek nyugodt településűek, 

bennük a szeizmikus és lyukgeofizikai szelvények, valamint földtani megfigyelések alapján 

tektonikai elemeket eddig nem tudtunk kimutatni, 

Abstract 

The Fábiánsebestyén—Nagyszénás—Orosházaarea lies between the Körös and Maros rivers. 

It belongs to the Tisza Unit (middle part of the Villány—Bihar and Szeged—Békés zones). I 

present the results of subsurface geophysical prospectings and of 11 hydrocarbon exploratory 

wells. The oldest forrnations drilled are gneiss and mica-schist from wells Oros (Orosháza)—1, 

—2. and Nsz (Nagyszénás)-2 (Pusztaföldvár Formation of South-Hungárián Nappe Zone). The 

quartz porphyry and quartz porphyry agglomerate in the wells Nsz-2. and Nsz-3. are the most 

northem known occurrences of Battonya-Pusztaföldvár quartz porphyry volcanism. The Lower 

Triassie fluvial mudstone-sandstone-conglomerateformation was openedby wells Nsz-3. and Fáb 

(Fábiánsebestyén)-4. The Middle-Triassic breceiated dolomité was crossed by wells Oros-2. and 

Fáb-4. The exposed Triassie rocks in well Fáb-4. belong to Villány- Bihar zone and in wells 

Nagyszénás and Orosháza belong to Szeged—Békés Mesozoic zone. 

The Upper-Cretaceous detrital formation which extends from southem part of Duna-Tisza 

Interfluve to Pádurea Craiuluí and Mtii. Plopig (M(ii Apuseni) was reachedby wells Szentes-ÉK- 

1. and Fáb-4. 

The Miocéné age is represented by a transgression sequence of breccia, conglomerate, 

sandstone, limestone, calcareous mari, and mari. In wells Szentes-Ék-1 and Fábiánsebestyénthere 

are rhyolite pyroclastics. 

The thickness of Pannonian s.l. forrnations is 2300—2500 m on the exploration area. The 

Maros Formation Group is represented by only Tótkomlós Calcereous Mari Formation. The 

facies of Pannonian s.l. formation is similar to that of other forrnations of Alföld (Hungárián 

Great Piain). The seismic sections prove that the sedimentary transport first took piacé from the 

NW, then from the W, 

The investigated area is on the NW direction subsiding part of Pusztaföldvár-Battonya 

basement ridge, between the deep Hódmezővásárhely-Makó graben and Békés basin. 

The Pre-Neogene basement is strongly tectonized, It can be characterized with imbricated, 

reversed fault structures. Between wells Nagyszénás and Fábiánsebestyén there is a low angle 

thrust zone separating the Villány-Bihar (Bihar autochton) and the Szeged-Békés (Kodru Nappe 

System) zones. NW direction from well Fáb-4. and N direction from well Nsz-3. there are two 

deeper than 10 km transform fracture, wich probably contacts to extension tectonics. The 

fractures probably cut each other towards SW direction from well Fáb-4. The normál faults in 

the basement related to Miocéné extensional tectonics or to the Miocene-Pannonian rearrangement 
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can be shown only on the seismic section, and their direction cannot be determined. The 

superposition of Pannonian and younger deposits are calm, tectonic elements have nőt been shown 

so far. 

Key words: stratigraphy, Pannonian basin, basement, Neogene, volcanism 

Bevezetés és kutatástörténet 

A Fábiánsebestyén—Nagyszénás—Orosháza közötti terület a Körös—Maros-szögé¬ 

nek középső-északnyugati részén található (1, ábra). Mélyföldtani megismerése a XIX. 

század végén artézi kutak mélyítésével kezdődött. Ezek kezdetben 400 m körüli 

mélységig tárták fel a fiatal üledékeket. Nagyszénáson 1909-ben már 780 m mélyre 

fúrtak ártézi vízért. A feltárási mélység egyre növekedett és 1965-től kezdődően számos, 

1900—2200 m körüli mélységű kutat mélyítettek hévíznyerési célból. A belőlük nyert 

vizet fűtésre, ipari célokra (pl. kender feldolgozásnál), melegvizű strandok üzemel¬ 

tetésére, leginkább azonban növénytermesztési célú fóliaházak fűtésére használták. A 

fúrásokból azonban még ezekkel a mélységekkel is csak a felsőpannóniai és az ennél 

fiatalabb üledékeket lehetett megismerni. Nagyobb vastagságban tárta fel az üledékes 

Összletet a MASZOLAJ Rt. 1953—1954-ben mélyített Nagyszénás (Nsz)—1. fúrása, 

amely 3009 m-es talpmélységével az Alföld első 3000 m-nél mélyebb fúrása volt. A 

fúrás — akkori megfogalmazás szerint — alappont vagy szerkezeti rétegtam (támpont) 

fúrás. Céljául tűzték ki, hogy elérve az alaphegységet megvilágítsa a még kevésbé 

tanulmányozott terület geológiai szerkezetét, „adatokat szerezzen az Alföld ezen 

körzetében kifejlődött üledékek karakteréről, valamint az ezekben található rétegekről 

melyeket olaj és gáz képződés szempontjából, mint anyakőzeteket lehet számításba 

venni, valamint a tároló kőzetek jelenlétéről a szelvényben, melyek az olaj, gáz ipari 

felhalmozódásának gyűjtői lehetnek, valamint a víztároló szintek jelenlétéről, amelyek 

vizet és egyebeket tartalmaznak.” A fúrás alsó 180 méterének kora STRAUSZ, valamint 

VADÁSZ és SchrÉTER (in Kőháti, 1970) eltérő fauna meghatározásai miatt sokáig 

vitatott volt. Strausz alsópannóniainak tartotta, utóbbiak júra korinak tekintették. A 

szakasz alsőpannóniai korát, a Fábiánsebestyén—1, —2. és —3. fúrások és a szeizmikus 

mérések alapján KŐHÁTI (1970) bizonyította. A Nsz—1. fúrást a Törteli Formáció 

homokkő rétegeiből termálvíztermelővé képezték ki. Az első felszíni geofizikai kutatás 

a MÁELGI által 1940-ben Szentes—Kunszentmárton—Tiszaföldvár térségében végzett 

Eötvös-inga mérés volt. A tárgyalt terület különböző részeinek szeizmikus kutatását a 

Geofizikai Kutató Vállalat és jogelődjei az 1950-es évektől kezdődően gyakorlatilag 

folyamatosan végzik. A mérésekhez egyre korszerűbb műszereket alkalmaznak, egyre 

sűrűbb vonalhálózattal és nagyobb fedésszámmal dolgoznak. 1960—1980 között 

gravitációs, földmágneses és geoelektromos méréseket is végeztek a területen. A 

gravitációs anomáliatérkép és a szeizmikus mérések is bonyolult földtani felépítésű 

területet valószínűsítettek. Egy, ezen mérések alapján szerkesztett alsőpannóniai fekü 

közeli szint kutatására mélyítettük 1965—1967 között az Alföld újabb 3000 m-nél 

mélyebb fúrásait a Fáb—1., —2., —3-at. A fúrások 3259—3600 m közötti talpmély¬ 

ségükkel sem érték el a neogén fekü képződményeket. Különböző szintekben mutatkozó 

szerkezeti indikációk kutatására 1979—1987 között 6 fúrást mélyítettünk. Mindegyik 
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elérte a neogén feküt (1. és 2. táblázat). A fúrások közül a Szentes—ÉK—1-ből kaptuk 

a legjelentősebb szénhidrogénindikáciőt, ahol a Szolnoki Formáció egyik homokkő 

rétegéből 4300 m3/nap földgázbeáramlás volt 8,4 m3/nap víz kíséretében. A Nsz—3. és 

Fáb—4. fúrás neogénnél idősebb képződményeiből gőztermelés, illetve kitörés volt. A 

Nsz—3. fúrásban a jelentős mennyiségű gőzzel és forró vízzel együtt napi 10,000 m3 

kis fűtőértékű földgáz is jött. A forróvíz-tárolók elhelyezkedésének megállapítására 

1988-ban a Fáb—4. fúrásból kiindulva sugár irányokban, a Nagyszénás—orosházi 

kutatási területen a Nsz—3. fúráshoz csatlakozva 1990-ben hálózatosán magnetotel- 

lurikus méréseket végzett a Geofizikai Kutató Vállalat. A terület földtani viszonyait az 

1991 szeptember 1-ig végzett felszíni geofizikai mérések és szénhidrogénkutató fúrások 

eredményei alapján ismertetem. 

1. ábra. A kutatási terület földrajzi elhelyezkedése. 

Fig. 1. Location of the studied area. 

Földtani felépítés 

A terület szerkezetileg a Tisza egységhez tartozik és annak középső részén, a 

Villány—Bihari és a Szeged—Békési mezozóos övék határán van. Preneogén aljzatának 

mélységét és morfológiáját tekintve a Pusztaföldvár—battonyai gerincvonulat ENy-i, 

süllyedő részén, a nagymélységű Hódmezővásárhely—makói-árok és a Békési-süllyedék 

között helyezkedik el. A Szentes—ÉK— 1. és a fábiánsebestyéni fúrásoktól É-ra a több 

mint 5000 m mély cserebökényi süllyedék található. 
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2. ábra. A Nsz—2. fúrás alsó részén feltárt képződmények. Jelmagyarázat: 1, mészmárga, 2. agyag márga, 

márga, 3. biogén mészkő, mészmárga, 4, kvarcporfír agglomerátum, 5. gránátos muszkovit-biotit csillámpala. 

Fig. 2. Fonnations in the lower part of borehole Nsz—2. Legend: 1. calcareous mari, 2. clay mari, mari, 3. 

biogenic limestone, calcareous mari, 4. quartz porphyry agglomerate, 5. gametiferous muscovite-biotite 

schist. 

Prekambrium—paleozoikum 

A csillámpala, alárendelten gneisz anyagú kristályos medencealjzatot a területen 3 

fúrás érte el és tárta fel 61—188 ni vastagságban (1, táblázat). Mindkét kőzet változó 

mértékig gyűrt, palás, uralkodóan muszkovitból, kvarcból, kisebb mértékig kloritosodott 

biotitból áll. A szericitesedett földpát a gneiszen kívül néhány szemcse erejéig a 

csillámpalákban is megjelenik. Általánosak a 0,5—2 mm nagyságú töredezett, repedezett 

gránát kristályok vagy a helyüket kitöltő kova, klorit, kalcit, epidot halmazok. Nusszer 

(1985) az Oros—1. fúrás 2. sz. magmintájáből erősen korrodált körvonalú sztaurolit 

szemcsét és sztraurolit utáni pszeudomorfózát ismertetett. Az SZKFI-ben (1987) az 

egyes fúrásokból a következő kőzeteket határozták meg: 

Oros—1.: diaftoritosodott gneisz, gránátos, enyhén diaftorítosodott gneisz 

Oros—3.: grafitos csillámpala, muszkovitos csillámpala 

Nsz—2.: gránátos muszkovit-biotit csillámpala. 

A kőzetek két fő metamorf hatásra jöttek létre. Az elsőben az eredeti homokkő- 

agyagmárga összlet közepes hőmérsékleten több fázisban amfibolit fáciesig metamor- 

fizálódott, szerkezetileg jellegzetesen palás, gyűrt szerkezetűvé vált. A másodikban, 

valószínűleg az alpi orogenezis során, erős tektonikus deformációkkal kísért, kis 

hőmérsékletű, retrográd (zöldpala fáciesű) metamorfózis érte az ősszletet. A kőzeteket 

Nusszer (1985) a Pusztaföldvári Csillámpala Formációba sorolja. 
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3. ábra. A Nsz—3. fúrás alsó részén feltárt képződmények. Jelmagyarázat: 1. mészmárga, 2. márga, 3. 

mészkő, mészmárga, 4. homokkő, 5. konglomerátum, 6. agyagkő, 7. kvarcporfír, 8. kvarc-porlír- 

agglomerátum. 
Fig. 3. Formations in the lower part of borehole Nsz—3. Legend: l, calcareous mari, 2. mari, 3, limestone, 

calcareous mari, 4. sandsione, 5. conglomerate, 6. clayslone, 7. quartz porphyry, 8. quarlz poiphyry 

agglomerate. 

Az SZKFI (1987) kőzettani leírásai alapján a SzEDERKÉNYl-féle (1983) metamorf 
litosztratigráfiai beosztásban a képződmények a Délmagyarországi Takaróöv Pusztaföld¬ 
vári Formációjába sorolhatók. BALÁZS et al. (1985) szerint a nagyszénási és orosházi 
metamorfltok regionális hovatartozása nem dönthető el egyértelműen. A Kodra 
sorozathoz vagy a Bihari-takarórendszer aranyosbányai sorozatához egyaránt 
tartozhatnak. A fábiánsebestyéni fúrások a prekambriumi kőzetanyagű medencealjzatot 
nem érték el. Ez utóbbi területnek a metamorfltjai Szederkényi (1983) beosztása 
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szerint — feltehetően — már az Alföldi Autochton nagyszerkezeti egységhez tartoznak. 

A kőzetek kora prekambriumi-paleozóos. 

Paleozoikum 

Perm 

A Nsz—2. fúrás a kristályos medencealjzat fölött 46 m vastagságban kvarcporfír- 

agg 1 omerátumot tárt fel (2. ábra), a Nsz—3. fúrás pedig az alsótriász összlet alatt 155 

métert (3. ábra) fúrt bele a változó kjfejlődésű kvareporfír összletbe (1. táblázat). A 

Nsz—2. fúrásban a kvarcporfír-agglomerátum zöldesszürke, rétegesen és foltosán 

barnásvörös, préselt, meredek repedésekkel és 20—70°-os dőlésű csúszási felületekkel 

átjárt. A kőzet max. 10 cm átmérőjű vulkáni bombákból, ezeknél kisebb lapillikből és 

a köztük levő teret kitöltő finomabb vulkáni törmelékből, agyagos, pirites lencsékből, 

elsősorban szeriedből áll. Vékonycsiszolatban a lapillik kriptokristályos kőzetüvegből, 

illetve ennek átalakulásából keletkezett szeriedből, kloritból, kvarcból, kisebb foltokban 

földpátból állnak. A lapillik közötti térben gyakoriak a kvarc, plagioklász, földpát és 

biotit fenokristályok. Ezek néhol kihengereltek, töredezettek, máshol üdék, hipidiomor- 

fok, a földpátok, plagioklászok ikerkristályosak. 

A Nsz—3. fúrásban feltárt kvarcporffr a fúrás közbeni megfigyelések és a 

lyukgeofizikai szelvények alapján a következő nagyobb egységekre tagolható: 

1. 3484,0—(3500) m: zöldesszürke, vörösbama, erősen tektonizált vulkánit; 

2. 3427,0—3484,0 m: szürke, zöldesszürke, keményebb és puhább, valószínűleg láva és agglomerátum 

padok váltakozásából álló összlet; 

3. 3410,0—3427,0 m: szürke, zöldesszürke, egyveretű, átkovásodott kvareporfír; 

4. 3375,0—3410,Om: szürke, zöldesszürke, keményebb és puhább, valószínűleg láva és agglomerátum 

padok váltakozásából álló összlet; 

5. 3345,0— 3375,0 m: szürke, zöldesszürke, egyveretű, átkovásodott kvareporfír. 

Az alsó és felső részből fúrt magminták kőzetei lényeges eltérést nem mutatnak 

egymástól. Erősen bontottak, átalakultak. Vékonycsiszolatban az alapanyagot kristályos 

kova és átalakulási termékei: kvarc, klorit, szeriéit alkotja. Nagyon kevés a kvarc 

fenokristály. Ezek mellett nagyon kevés, igen erősen átalakult szanidin, limonitosodott, 

muszkovitosodott biotit és szericitté átalakult földpát pszeudomorfóza figyelhető még 

meg. 
A nagyszénás! kvareporfír változatok a dél-magyarországi permi savanyú 

vulkanizmus termékei. Szűk értelemben a Battonya —Tótkomlós—Csanádapáca—puszta¬ 

földvári kvareporfír vulkanizmus legészakibb ismert előfordulásai. Koruk a perm 

időszakon belül bizonytalan. Az elfogadott litosztratigráfiai beosztás és SZEDERKÉNYI 

et al. (1981) szerint az alsópermbe tartoznak. A Battonya—pusztafőldvári területen a 

kvacporfír feküjét egyedül a T—I. (Tótkomlós) fúrás érte el, ahol 367 m vastag 

kvareporfír harántolása után 38 m vastag, vörös színű homokkőből, aleuritos 

homokkőből, aleurolitból és kavicsos homokkőből álló összletet ismertünk meg, amelyet 

a MÁFI (1984) vizsgálatok a felsőpermbe sorolnak. Ez alatt 3642 métertől alsópermi 

vörös aleurolit következik. A kvareporfír fedőjét az alsótriász jakabhegyi homokkővel 

azonosítják. Ennek alapján a dél-magyarországi kvareporfír előfordulások felsőperm 
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4. ábra: A Fáb—4. fúrás alsó részén feltárt 

képződmények. Jelmagyarázat: 1. mészmárga, 2. 

tufa vagy tufás kőzetek, 3. mészkő, 4. homokkő, 5. 

agyagmárga, márga, 6. kavicsos homokkő, 

konglomerátum csíkos homokkő, 7. agyagmárga, 

aleurolit, 8. riolit-telér, 9. konglomerátum, 10. 

dolomitbreecsa, 11. breccsásodott dolomit, 12. 

dolomitmárga, 13. agyagkő. 

Fig. 4. Formations in the lower part of borehole 

Fáb—4. Legend: 1. calcareous mari, 2. tujf and 

tujjitic rocks, 3. limestone, 4. sandstone, 5. clay 

mari, mari, 6, pebbly sandstone, sandstone wiih 

conglomerate bands, 7. clay mari, sillstone, 8. 

rhyotíie dyke, 9, conglomerate, 10, dolomité breccia, 

11. brecciated dolomité, 12. dolomité marí, 13. 

claystone. 
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korinak minősíthetők. A besorolási bizonytalanságok és a gyűrűim, valamint vokányi 

előfordulásoktól való nagy földrajzi távolság miatt, továbbá mert ezektől eltérő 

szerkezeti övbe tartoznak célszerűnek tartom a battonyai—pusztaföldvári kvarcporfír 

előfordulások külön formációba sorolását. Legjobb elnevezés a tótkomlósi lenne, de ez 

már lekötött ezért a Nagyszénási Kvarcporfír Formáció elnevezést javaslom. 

Mezozoikum 

Alsótriász 

A Nsz—3. fúrás a miocén konglomerátum és a perm időszaki kvarcporfír között 308 

m vastagságban harántolta (3. ábra, 1. táblázat), a Fáb—4. fúrás a középsőtriász 

breccsásodott dolomit alatt 205 m-t fúrt bele (4. ábra, 2. táblázat) az alsótriász 

törmelékes rétegekbe anélkül, hogy harántolta volna azokat. A két fúrás által feltárt 

összlet hasonló kifejődésű: konglomerátum, homokkő, aleurolit és agyagkő különböző 

arányú változásából áll és ennek alapján a következőképpen tagolható (3—4. ábra). 

Nsz—3. 

3190,0—3345,0m: lilás, vörösbama agyagkő homokkő betelepülésekkel; 

3131,0—3190,Om: vöröses-zöldes árnyalatú világosszürke homokkő, konglomerátum betelepülésekkel; 

3024,0—3131,0 m: alsó részén vörösesszürke, felső részén vörös, kevés szeneit és kova kötőanyagot 

tartalmazó kavicsos homokkő, konglomerátum, 

Fáb—4. 

4235,0—(4239,0) m: barnásvörös agyagkő, aleurolit; 

4034,0—4235,0 m: barnásvörös homokkő kevés, vékony agyagkő és aleurolit betelepüléssel. 

A nagyszénási fúrással feltárt rétegsorban levő kőzetek jellegzetességei az 

alábbiakban foglalhatók össze. 

Agyagkő. Rétegzetlen, egyenetlen, darabos törésű, fényes csúszási felületekkel és 

szabálytalan lefutású, általában 0,5 cm, néhol azonban több cm vastag fehér kalciterek- 

kel átjárt. Mikroszkóp alatt vizsgálva a kőzet uralkodóan kriptokristályos agyagás¬ 

ványból és kova szemcsékből épül fel, szabálytalan elosztású Iimonit foltokat és kb. 10 

%-nyi muszkovitot tartalmaz. 

Konglomerátum. Maximálisan 5 cm átmérőjű, változó mértékig, de általában alig 

koptatott kvarc, kvarcit, kisebb mennyiségben kvarcporfír és metamorfit kavicsokból áll. 

A kötőanyag kevés szericit, kova és homok. 

Homokkő. A homokszemcsék a kavicsoknál koptatóttabbak, anyaguk enyhén nyúlt, 

a vizsgált vékonycsiszolatban egy irányba rendezett kvarc, kvarcit, átkristályosodott 

kvarcporfír. A kötőanyag viszonylag nagy mennyiségű szericit és kova. 

A fábiánsebestyéni összlet a nagyszénásinál finomabb törmelékes kifejlődésű, a 

törmelékszemcsék koptatottabbak, a finom-durvaszemcsés homokkő osztályozottabb, A 

homok-aleurit szemcsék között a nagyszénásiban levőkön túlmenően földpátok, 

plagioklászok és biotit is van, a ritkán előforduló 0,5—1,0 cm-es üregekben apró kvarc 

kristályok vannak és a homokkő is kataklázos, kalciterekkel átjárt. 

A kőzetek karbonáttartalma alacsony. Ez, valamint az a tény, hogy a kőzetek erősen 

oxidáltak, folyóvízi eredetre utal. Hasonló kifejlődésű kőzeteket legközelebb a Csa 

(Csanádapáca)—2., T (Tótkomlós)—!, és Gyo (Gyoma)—2. fúrásokból ismerünk. 
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Középsőtriász 

A középsőtriász karbonátos összletet az Oros—2. fúrás 13 m vastagságban tárta fel, 

de nem fúrta át, a Fáb—4. fúrás a felsőkréta és alsótriász törmelékes rétegsorok között 

284 m vastagságban harántolta. A jobban vizsgált Fáb—4. fúrásban az Összlet 

sötétszürke, rétegzetlen, breccsásodott dolomitból áll, középső részétől lefelé 

dolomitmárgás betelepülésekkel (4. ábra). A breccsásodott dolomitot több generációs, 

fehér, pálos dolomittal, kisebb részben kalcittal kitöltött törések, nyírási felületek járják 

át. Gyakoriak a világosabb színű, finomra felaprózódott, sokszor pordolomitig felőrölt 

részek, amelyek a felaprózódás után átkristályosodtak, diagenizálódtak és így tömötté 

váltak. A dolomit uralkodóan pátitból, illetve finom-közép kristályméretű dolomitból, 

kis részben dolomikritből áll (Nusszer in SZKFI 1987). Az agyagos dolomit, 

dolomitmárgás részeken gyakoriak a kőzetliszt-finomszemcsés homok szemcseméretű 

kvarc, kvarcit szemcsék, csillámpikkelyek, agyagkő, finomhomokkö lencsék, rétegek. 

A szabadszemmel is megfigyelhető tektonizáltságon túlmenően az átkristályosodási, 

oldási jelenségek és a mobilizált agyagásványok átrendeződései is jól láthatók. A 

pelitgazdag sávok optikailag orientált hullámos kioltásé szericithálózata és a kar¬ 

bonátkristályok megnyúlt orientáltsága enyhe metamorfózist jelez. 

Az Oros—2. fúrásban rövid szakaszon feltárt dolomit szürke, sötétszürke színű, 

repedezett, breccsásodott. A repedések mentén sok esetben fehér kalcitereket és - 

drúzákat tartalmaz. A breccsásodás helyenként olyan nagymértékű, hogy a kisebb- 

nagyobb szögletes dolomitdarabok közötti teret finom dolomitpor tölti ki. 

A vizsgált terület mezozóos képződményei hiányos kifejlődésűek, ezért nagytek¬ 

tonikai besorolásuk problémás. Földrajzi helyzetük és a Fáb—4. valamint Szen¬ 

tes—ÉK—1. fúrásban feltárt felsőkréta képződmények, továbbá szeizmikus szelvények 

alapján elég nagy biztonsággal elfogadható, hogy a Fáb—4. fúrásban megismert alsó- 

és középsőtriász képződmények BÉRCZINÉ Makk A. (1989) beosztása szerinti 

Bácska—Körös (más néven Villány—Bihari) övbe, a nagyszénási és orosházi fúrással 

feltártak a Szeged—Békési mezozóos övbe tartoznak. 

Felsőkréta 

A felsőkréta törmelékes összletet a Fáb—4. fúrás 597 m vastagságban harántolta (4. 

ábra), a Szentes—Ék—1. fúrás pedig 198 m-t fúrt bele anélkül, hogy feküjét elérte 

volna. A Fáb—4. fúrásban az összlet alsó 50 m-e szürke, sötétszürke, maximálisan 20 

cm átmérőjű, osztályozatlan, nem vagy alig koptatott törmelékdarabokból álló 

dolomitbreccsa, konglomerátum. A kőzetben dolomitdarabok mellett kevés kvarchomok¬ 

kő, vörös színű agyagkő és savanyú vulkáni törmelék is előfordul. A kötőanyag a 

felsorolt kőzetdarabok finomszemcsés (homok, aleurolit) málladéka: dolomitkristályk- 

laszt, szericit, kvarc, kvarcit, csillámpikkelyek és agyag. Az összlet e fölötti része és 

a Szentes—Ék—1. fúrásban feltárt szakasza is különböző vastagságú, sötétszürke 

agyagkő, agyagmárga, aleurolit és szürke, világosszürke homokkő, kavicsos homokkő 

rétegek különböző arányú váltakozásából áll, több helyen közbetelepülten konglome¬ 

rátum rétegekkel. Az összletre ritmusos litológiai heterogenitás jellemző, a kőzetek 

préseltek, gyakoriak bennük a csúszási felületek. A törmelékes összletbe helyenként 

riolittelérek nyomultak, amelyek kora miocén vagy esetleg a Békés—2. fúrásban 

megismert, bizonytalanul felsőeocénbe sorolt riolit vulkánitokhoz tartozhatnak. A néhol 
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megjelenő riolittufa bemosott, esetleg távoli vulkáni kitörésből származik és az üledékes 

részekkel egykorú. A változó mértékben koptatott kavics és homokszemcsék anyaga 

metamorf eredetű kvarc, kvarcit, metamorfit, karbonát kőzetek, savanyú vulkáni 

törmelék, alsótriász homokkő, földpát, muszkovit pikkelyek. 

Az ősszletből Kqváry és Szabó (in SZKFI 1987) a következő faunát határozta meg 

(a fúrás száma utáni törtben levő szám a magfúrás száma): 

II. táblázat — Table II 

Dorothia bulleta (CARSEY) 

Globotruncana arca (CUSHMAN) 

G. calcarata (CUSHMAN) 

G. mayeroensis (Bolli) 

G. rosetta (Carsey) 

G. cf. contusa (CUSHMAN) 

G. sp. 

Marginotruncana cf. concavala (BROTZEN) 

M. sp. 

Lenticulina (Robutus) sp. 

Hedbergella ptanispira (Tappan) 

H. sp. 

Glavulinoides disjuncta (CUSHMAN) 

Pseudotexiularia elegáns RzEHAK 

Parrella navarroana (CUSHMAN) 

Globigerinelloides bellii PESSAGNO 

G. asperus EHRENBERG 

G. sp, 

Venlilabrella'cl. eggeri Cushman 

Giimbelina globulosa EHRENBERG 

G. sp. 

Pseudotexiularia sp. 

Pilhonella sphaeríca KAUFMANN 

Buliminella angusta VOLOLOSH 

B. sp. 

Anomalina (Gavelinella) moniliformis (REUSS) 

A, (G.) sp. 

Rugoglobigerina sp. 

Archeoglobigerina sp. 

Siensiöina sp. 

Bolivina sp. 

Pilhonella cf. sphaeríca (KAUFMANN) 

Eponides sp. 

Cibicides sp. 

Komba viennoti GR1EG 

Sulcopcrculina sp. 

Lenüculina (Rűbulus) sp. 

Spiroplectammina sp. 

QuinquelocuUna sp. 

Pararolalia sp. 

Gaapillaudina sp. 

Denlalina sp. 

Eponides sp. 

Szente s— ÉK— 1 /5 

Szentes—ÉK— 115, Fáb—4/4J 

Szentes—ÉK—1/5 

Szentes—ÉK— 1 /5 

Szentes—ÉK— 1 /5 

Fáb—4/3 

Szentes—ÉK—1/5, Fáb—4/3J 

Szentes—ÉK—1/5 

Sze nte s—ÉK—1/5 

Szentes—ÉK— 115 

Szentes—ÉK— 1 /5 

Szentes—ÉK— 1 /5 

Szentes—ÉK— 1 /5 

Szentes— ÉK— 1 /5 

Szente s—ÉK— 1 /5 

Szentes—ÉK— 115 

Fáb—4/5 

Szentes—ÉK—1/5, Fáb—4/5 

Szentes—ÉK—1/5 

Szentes—ÉK—1/5, Fáb—4/3 

Szentes—ÉK—1/5, Fáb—4/3, —4/5 

Fáb—4/5 

Fáb—4/5 

Szentes—ÉK—1/5, Fáb—4/3 

Szentes—ÉK—1/5 

Szentes—ÉK— 115 

Szentes—ÉK—1/5, Fáb—4/4, —4/5 

Fáb—4/3 

Szentes—ÉK—1/5, Fáb—4/3 

Szentes—ÉK— 115 

Szentes—ÉK—1/5 

Szentes—ÉK—1/5 

Szentes— ÉK— 1 /5 

Szentes—ÉK—1/5, Fáb—4/4 

Fáb—4/5 

Fáb—4/5 

Szentes-ÉK-1/5, Fáb—4/5 

Fáb—4/4 

Fáb—4/4 

Fáb—4/5 

Fáb—4/5 

Fáb—4/5 

Fáb—4/5 



80 Földtani Közlöny 123/1 

A fauna alapján a képződmények a maastrichti emeletbe és esetleg még a campani 

emelet felső részébe tartoznak. Az összlet nagyszerkezetileg a Duna—Tisza-köze déli 

részétől a Királyerdőig és a Réz-hegységig húzódó felsőkréta kori törmelékes molassz 

kifejlődés része. Szentgyörgyi (1982) litosztratigráfiai beosztása szerint az összlet 

pelites, törmelékes része a Mélykúti Formációba tartozik. Az utóbbit legközelebb a 

felgyői, a békési és komádi fúrásokból ismerjük. Horváth (1988) a dolomitbreccsát 

hidraulikus breccsának tekinti. 

Miocén 

A miocén Összletet a Nagyszénás—orosházi és a Fábiánsebestyén—Szentes¬ 

északkeleti területen eltérő vastagságú és részben eltérő kifejlődésű bádeni rétegek 

képviselik. Alapvető különbség, hogy a Fábiánsebestyén—Szentesről ismert vulkáni 

törmelékes rétegek a nagyszénási—orosházi fúrásokban nincsenek meg. Nagys¬ 

zénás—Orosházán a maximálisan 76 m vastag összlet breccsa-konglomerátum-homokkő- 

mészkŐ-mészmárga-márga rétegekből álló transzgressziós rétegsort mutat. Legteljesebb 

a sorozat a Nsz—3. fúrásban (3. ábra). Az Oros—1. fúrásban nincsenek miocén 

képződmények, a Nsz—1. fúrás pedig a pannóniai s.l. rétegekben fejezett be (1. 

táblázat). 

A breccsa, konglomerátum és homokkő törmelékanyaga metamorf és vulkáni 

lehordási területről származik. A maximálisan 5—6 cm átmérőjű, közepesen nagy, jól 

koptatott kavicsok anyaga kvarc, gneisz, csillámpala, ritkán kvarcporfír. A homokkő 

szemcséi sok esetben szögletesek vagy alig koptatottak, változó mértékig osztályozottak, 

anyaguk kvarc, ritkábban földpát és gyakoriak a 0,2—0,3 mm-es, egymással 

párhuzamosan elhelyezkedő muszkovitcsillámok is. A kötőanyag valamennyi kőzetnél 

szeneit, kova, helyenként foltokban kristályos kalcit és limonit, a homokkövekben 

ezeken kívül agyagásványok is vannak. 

A törmelékes kőzetekből a terrigén anyag csökkenésével és a karbonáttartalom 

növekedésével fokozatosan fejlődik ki a bamásszürke lithothamniumos mészkő. A 

mészkő alapanyaga diszmikrit, szeszélyesen váltakozó finom- és durvakristályos kalcit 

és a kőzet 80 %-át is kitehető lithothamnium gumók, foraminiferák, váztöredékek. 

Változó mennyiségben mindig van terrigén anyag: homokszemcsék, kavicsok és 

szenesedett növényi töredékek. A karbonáttartalom csökkenésével és az agyagtartalom 

növekedésével a mészkő mészmárgába, márgába megy át. Ezek a kőzetek enyhén 

repedezettek, 20—30°-os dőlésű csúszási felületekkel átjártak. A karbonátos-agyagos 

kőzetekben Nagyszénáson gazdag bádeni foraminiféra fauna van (Kóváry és KőhátinÉ: 
in SZKFI 1987): 

II. táblázat — Tahié II 

Orbulina bilobata D’ORB. 

O. suluralis Brönn 

Globigerina bulloides D’ORB. 

G. concinna Rss. 

G. praebulloides ELOW 

G. juvenilis BOLLI 

G. eggeri RHUMBLER 

G, tarchanensis SUBBOTINA 

G. nepenthes TODD 

Nsz—2/2 

Nsz—2/2 

Nsz—2/2, Nsz—3/1 

Nsz—3/1 

Nsz—2/2 

Nsz—2/2 

Nsz—2/2, Nsz—3/1, —3/2 

Nsz—2/2 
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G. apertura CUSHMAN Nsz—2/2 

G. foliata Bolli Nsz-2/2 

G. rohri Bolli Nsz—2/2 

G. quinqueloba NaTL Nsz—3/1 

G. a ff. ciperoensis BOLLI Nsz—3/1 

Gtobigerinoides trilobus (Reuss) Nsz-2/2, Nsz—3/1 

G. bisphaericus Todd Nsz—2/2, Nsz—3/2 

G. quadrilabatus Banner Nsz-2/2 

G. glomerosus BLOW Nsz—2/2, Nsz—3/2 

G. sacculiferus subsacculiferus ClTA Nsz—2/2 

Globoquadrina altispira globosa BOLLI Nsz—2/2, Nsz—3/1 

Globorotalia scitula (Brady) Nsz-2/2 

G, praemenardii CUSHMANN Nsz—2/2, Nsz—3/1 

G. pseudopachyderma ClTA Nsz-2/2 

G. obesa BOLLI Nsz-2/2, Nsz—3/2 

G. incompta (ClF) Nsz—3/1 

Orbulina suturalis BRÖNN. Nsz-2/2, Nsz—3/1 

0. bilobala D’ORB. Nsz—2/2 

Gyroidina sotdanii (D’ORB.) Nsz-2/2 

Sphaeroidina bulloides D’ORB. Nsz-2/2 

Textularía agglurínans D’ORB. Nsz-2/2, Nsz—3/2 

T. gramen D’ORB, Nsz-2/2, Nsz—3/2 

T. mayeriana D’ORB. Nsz-2/2, Nsz—3/2 

T. subangulata D’ORB. Nsz—3/1 

T. abbreviaia D’ORB. Nsz—3/2 

Ammobaculites calcareus (Brady) Nsz-2/2 

Eponidcs praecinctus (KaRREr) Nsz-2/2 

Cibicides ungerianus (D’ORB.) Nsz-2/2 

C. conspiciendus PlSHY. Nsz-2/2 

C. dutemplei (D’ORB.) Nsz—2/2, Nsz—3/1 

C. lobatulus (W. — J.) * Nsz-2/2, Nsz—3/1 

C. kalembergensis (D’ORB.) Nsz—2/2 

C. boncanus (D’ORB.) Nsz—3/2 

Uvigerina venusla FRNZN. Nsz—2/2 

V. pygmaea D’ORB. Nsz—3/1 

Spiroloculina canaliculata D’ORB. Nsz—2/2 

Gypsina vesicularis P.—J. Nsz—2/2 

Nonion umbilicatum (MONTAGU) Nsz—2/2 

N. sotdanii (D’ORB.) Nsz-2/2 

N. elongaium (D’ORB.) Nsz—2/2 

(V, pompiloides (F. & M.) Nsz—3/1 

Amphistegina hauerina D’ORB. Nsz—2/2, Nsz—3/2 

Cassidulina crasse D’ORB. Nsz—2/2 

Cassidulina iaevigata D’ORB. Nsz—2/2 

Gaudryina bradyi CUSHMAN Nsz—2/2, Nsz—3/2 

Asterígerina planorbis D’ORB. Nsz-2/2 

Eponides umboriarus (REUSS) Nsz-2/2 

E. haidingeri (D’ORB.) Nsz—3/2 

Pullenia bulloides (D’ORB.) Nsz-2/2 

Nodosaria exilis NEUG. Nsz—2/2 

Sigmoilina velata (COSTA) Nsz-2/2 

Elphidium crispum (L.) Nsz-2/2, Nsz—3/1 

E. aculeatum (D’ORB.) Nsz—3/2 

Heterolepa dutemplei (D’ORB.) Nsz—3/1 

Spiroplecta cf. americana BRADY Nsz—3/1 

Reussella spinulosa (RSS.) Nsz—3/2 
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Anomalina badenensis (D’ORB.) 

Spiroplectammina carinata (D’ORB.) 

Dorothia bradyana CUSHM. 

Nsz—3/2 

Nsz—3/2 

Nsz—3/2 

Fábiánsebestyén—Szentes-északkeleten a miocén összlet vastagsága 200—300 m, de 

csak a Szentes—ÉK—1. és a Fáb—4. fúrások érték el feküjét (2. táblázat). Az 

Orosháza—nagyszénási kifejlődéshez viszonyítva a legjelentősebb különbség a 

pirokiasztikumok nagy aránya a rétegsorban és az eltérő lehordási terület. Az összlet 

négy nagy egységre osztható. 

1. Törmelékes összlet. Szürke, világosszürke, változó szemcsenagyságú homokkő, 

kavicsos homokkő, aprókavicsos konglomerátum váltakozik egymással, szabálytalan, 

hullámos felületek mentén közbetelepülten sötétszürke aleurolit, agyag, meszes agyag 

lencsékkel, csíkokkal. A törmelékszemcsék anyaga metamorf eredetű kvarc, kisebb 

mennyiségben riolit, riodacit szemcsék, vulkáni kvarc, változó mennyiségben 

szericitesedett földpát, amfibol, szanidin, plagioklász, muszkovit, biotit. Az uralkodó 

kovás kötőanyag mellett változó mennyiségű karbonát és agyag is van. Az összlet a 

felsőkréta rétegek feldolgozott anyagát is tartalmazza. 

2. Vulkáni törmelékes összlet. Az előző fölött települ, illetve részben annak 

heteropikus fáciese. Kőzettanilag különböző vastagságú világosszürke, zöldesszürke 

színű, aprószemcsés, szericitisedett, karbonátosodott bontott riolittufa, nodácittufa és 

szürke, tufás homokkő, aleurolit, sötétszürke agyagmárga, felső részén mészmárga 

rétegek váltakozásából áll. A tufa betelepülések vastagsága elérheti a 25—50 m-t is. A 

törmelékes kőzetek összetétele hasonló az előző összletéhez, de az ott leírtakon kívül 

riolíttufát, riodácittufát és riolit, riodácit lapilliket is tartalmaz. A tufa apró, agyagás- 

ványosodott láva lapilliket és vulkáni eredetű kvarc, szericitesedett földpát, felismer- 

hetetlenségig elbontott színes ásványokat, valamint kis mennyiségben metamorf, 

agyagmárga és karbonátos kőzetklasztokat tartalmazó karbonátosodott, agyagosodott 

portufa. 

3. Karbonátos összlet. A vulkáni törmelékes összletből karbonátos rétegek 

betelepülésével fokozatosan fejlődik ki. Sárgás-bamássziirke színű, változó aleurit, 

homok és vulkáni törmelék tartalmú lithothammumos, bioklasztos márga, mészmárga, 

mészkő, közbetelepülten vékony meszes aleurolit, homokkő és ritkán tufit rétegekkel. 

A kőzetek anyaga változó arányban fosszíliatöredék, mikrit, pátit, 3—4 cm-es nagyságot 

is elérő Lithothamnium gumók, finomhomok, aleurolit és pelit. Mindig van vulkáni 

törmelék anyag is, amely lehet kvarc, plagioklász, földpát, több centiméteres 

szubmikroszkópos szövetű riolit lapilli. A terrigén anyag részben vulkáni, részben 

metamorf eredetű és megtalálhatók a felsőkréta összlet lepusztult kőzetszemcséi is. A 

„legtisztább” mészköves kifejlődést a Fáb—4. (4. ábra) és a Szentes—ÉK—1. fúrás 

harántolta 20—30 m vastagságban. 

4. Petites, tufás összlet. A karbonátos összletre, abból fokozatosan kifejlődve vagy 

éles határral elkülönülve maximálisan 15 m vastag fekete, sötétszürke agyagmárga, 

aleuntos, aleurolit és homokkő csíkos agyagmárga, valamint fehéresszürke portufa, 

illetve ezek váltakozásából álló összlet települ. Az összlet lyukgeofizikai szelvényeken 

jól elkülöníthető anyagát — a portufa kivételével — furadékmintákból ismerjük. A 

portufát a Szentes ÉK—1. fúrás 3. sz. magfúrása tárta fel. Zöldesfehér, szürkésfehér 

színű, helyenként a szemcseméret finom változásai, illetve a biotit pikkelyek orien¬ 

táltsága miatt finoman rétegezett. Vékonycsiszolatban a kovás alapanyagban apró kvarc, 
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földpát és kifakult biotit, valamint biogén törmelékek, továbbá foraminiferák és 

Lithothamniumok vannak. Kőváry és Szabó (in SZKFI 1987) a magminta vékonycsis- 

zolatából a következő ősmaradványokat határozta meg: 

ül. táblázat — Table III 

Globigerina praebulloides BLOW 

G, obesa (BOLLI) 

G. nepenthes TODD 

G. sp. 

Globorotalia incompta (ClF.) 

G. praemenardi CUSHM. 

G. sp. 

Globoraialoides variábilis BOLLI 

Globigerinoides sp. 

Nonion sp. 

Globoquadrina (?) sp. töredék 

Pannóniái s.l. 

A fúrásokkal feltárt részeken a pannóniai s.l. összlet vastagsága 2300—2500 m. 

Kivétel ez alól az Oros—1. fúrás, amely 2186 m vastagságban harántolta, valamint a 

Fáb—3. fúrás, mely 3063 m vastagságban tárta fel anékűl, hogy harántolta volna. Az 

összlet a Nsz—1., Fáb—1., —2. és —3. fúrásokban magmintákkal is sűrűn feltárt. Az 

egyes formációk kifejlődése nagy általánosságban azonos az Alföld más részein 

levőkkel. Az alföldi formációk fácieseit és egymással való kapcsolatát az 5. ábra 

szemlélteti vázlatosan. 

Tótkomlósi Mészmárga Formáció. A Marosi Formációcsoportnak a területen egyetlen 

meglévő tagja, amely néhány fúrásban már átmenetet mutat a Vásárhelyi Márga 

Formáció felé. A maximálisan csaknem 100 m vastag formáció kőzettanilag alulról 

fölfelé csökkenő karbonáttartalmű bamásszürke, sötétszürke mészmárga, márga gyakori 

bakteriopirit és szenes, pirites növény töredék maradványokkal. Sekélyvízi, részben 

pelágikus kifej lődésű. 

Nagykörűi Agyagmárga Formáció. Az 5—72 m vastag Formáció nehezen különíthető 

el az alatta és felette levő formációktól, mert a sötétszürke agyagmárgába gyakran 

települnek márga és karbonátos homokkő csíkok. Nyíltvízi környezetben ülepedett le. 

Szolnoki Homokkő—Agyagmárga Formáció. Homokkő és aleurolit, kisebb 

mennyiségben agyagmárga rétegek váltakozásából álló, delta előtéri üledékes összlet, 

amelyben Bouma-sorozatok és turbidit homokkövek is vannak, 123—713 m vastag. Az 

agyagmárga-aleurolitban gyakoriak a vékony homokkő rétegek, lencsék. A finomhomok¬ 

kő szenesedett növényi maradványos, csillámos, gyakran vízszintesen, párhuzamosan, 

ferdén és hullámosán rétegzett, szabálytalan alakú agyagmárga és aleurolit intralc- 

lasztokat tartalmaz. A homokkő-agyagmárga réteghatárokon gyakoriak az áramlási, 

terhelési zsebek, lángszerkezetek, csúszási nyomok. 

Algyői Agyagmárga—Homokkő Formáció. Az előző formációnál vékonyabb 

agyagmárga-aleurolit, kisebb mennyiségben homokkő rétegek sűrű váltakozásából álló 

deltalejtő felhalmozódás, 503—631 m vastag. Az összlet nyugodt vízáramlásból 

leülepedett aleuritos, pelites, üledékfolyásokat létrehozó gravitációs áramlásokból és 
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Formációhoz hasonló, de annál agyagosabb kifejlődésű és gyakoribbak benne az 

üledékfolyások, üledékrogyások, csúszási felületek. 

5. ábra: A neogén üledékek medencealjzatának mélysége és kifejlődése Fábiánsebestyén—Nagyszénás— 

Orosháza térségében. Jelmagyarázat: 1. a medencealjzat mélysége méterben a lengerszint alatt, 2. feltolódási, 

felpikkelyezési öv, 3. normál vető, 4. feltételezett, bizonytalan jellegű tektonikus Öv, 5. képződményhatár, 

6. regionális feltolódási öv (a Villány-Bihari- és a Szeged-Békési övék, illetve az Alföldi autochton és a 

Délalföldi takaró határa), 7. nagymélységi tektonikai öv, 8. szénhidrogén kutató fúrás, Pc: prekambriumi- 

paleozóos metamorfitok, P: permi kvarcporfir, T,: alsótriász homokkkö-konglomerátum, agyagkő, 1\: 

középsctriász breccsásodottdolomit, K2 felsőkréta törmelékes összlet, Mz: mezozóos képződmények általában. 

Fig, 5. Subcrop map and depth of Neogene basement in the region Fábiánsebestyén, Nagyszénás and 

Orosháza. Legend: 1. depth of Neogene basement below sea level, 2. overthrusl zone, 3. normál fault, 4. 

tectonic zone of unknown character, 5. formádon boundary, 6. régiónál thrust zone (boimdaty of Villány- 

Bihar and Szeged-Békés zones, and of the Alföld autochthonous and the South Alföld nappe), 7. deep tectonic 

zone, 8. hydrocarbon prospecting borehole, Pc: Precambrian-Palaeozoic melamorphites, P: Permian quartz 

porphyry, 7',; Lower Tnassic sandstone and conglomerate, T,. Middle Triassic brecciated dolomité, K2 Vpper 

Cretaceous clastics, Mz. Mesozoic formations in generál. 

Törteli Homokkő Formáció. A 202—350 m vastag formáció uralkodóan 5—20 m 

vastag, vékony agyagmárga, aleuroiit betelepüléseket tartalmazó homokkő és 

maximálisan 5—10 m vastag agyagmárga-aleurolit rétegek váltakozásából áll. A 

formáció kőzetei elsősorban olyan deltasíksági üledékek, amelyekben jelentősek a 

folyóvízi üledékek és a deltafront partközeli lerakódásai. Az összlet alsó részén torkolati 

zátony, a felső részén mederkitöltő homokkő, mocsári és ártéri üledékek vannak. A 
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kőzetekben sok a szenesedet! növényi maradvány, helyenként, főleg a felső részén a 

földes-fás barnakőszén betelepülés. A homokkő néhol aprókavícsos. Az egymással 

gyakran váltakozó agyagmárga-aleurolit rétegekbe sokszor települnek vékony homokkő 

csíkok. A kőzetek vízszintes párhuzamosan, lapos hullámosán vagy ferdén rétegzettek. 

Hevesi Formációcsoport. Az 1095—1455 m vastag üledékösszlet két formációja nem 

különíthető el egymástól élesen. Mindkettő a deltasíkság folyóvízi, ártéri, mocsári-tavi 

üledékeiből épül fel. Az alsó, Zagyvái Homok-Agyag formáció uralkodóan 1—5 m 

vastag laza homokkő, homok, agyagtnárga, agyag-aleurit rétegek váltakozásából áll. A 

Nagyalföldi Tarka Agyag Formációban uralkodóan 10—15 m vastag homok, kavicsos 

homok és ennél vastagabb agyag, mészkonkréciós agyag rétegek váltakoznak. A pelites 

részeket általában 1—2 m-es és ennél vékonyabb aleurit és homok rétegek tagolják. 

Mindkét formációban gyakoriak a szenes agyag, földes-fás barnakőszén betelepülések 

és kevés karbonátos homokkő, márga, mészmárga csík is előfordul. 

Negyedidőszak 

A 430—645 m vastag folyóvízi, alárendelten tavi-mocsári összlet legvékonyabb a 

Pusztaföldvár—battonyai gerinchez közelebb eső orosházi fúrásokban, legvastagabb a 

Békési medence és a Hódmezővásárhely—makói árok közötti, „nyereg” tájékára eső 

Szentes-északkelet, fábiánsebestyéni fúrásokban. Kőzettanilag 5—10 m, ritkán 50 m 

vastag homok, kavicsos homok és 2—5 m, néhol 10—15 m vastag szürke és tarka 

agyag, aleuritos-homokos agyag rétegek váltakozásából áll. 

Fejlődéstörténeti és szerkezeti vázlat 

A bemutatott területen a fúrással feltárt legidősebb kőzetek a metamorfltok, amelyek 

az első, homokkő-agyagmárga összletből történő metamorfizációjukat tekintve 

prekambriumi vagy paleozóos koriak lehetnek. Az újabb, kis hőmérsékletű retrográd 

metamorfózisuk az alpi orogenezis alatt történhetett. A szárazföldi perm időszakot 

savanyú vulkanizmus képviseli. A legidősebb ismert mezozóos képződmény a 

prekambriumi-paleozóos metamorfltok és a permi kvarcporfír felszínére eróziós 

diszkordanciával települő szárazföldi, folyóvízi eredetű alsótriász agyagkő-homokkő- 

konglomerátum összlet. Ekkor még a kvarcporfír terület egy része is a felszínen volt, 

kavicsai az alsótriász összletben megtalálhatók. A középsőtriász időszak elején 

bekövetkezett tengerelöntést követően kezdetben terrigén anyagot (agyag, kőzetliszt) is 

tartalmazó, majd tiszta sekélytengeri karbonátképződés folyt. A dolomitosodás később, 

valószínűleg diagenetikus hatásra következett be. A területen felsőtriász-alsókréta 

időszak közötti képződményeket eddig nem találtunk, meglétük azonban nem kizárt. 

Problémás a felsőkréta alján levő dolomitbreccsa genetikája. Szöveti képe és törmelék- 

anyaga alapján egyaránt lehet a felsőkréta törmelékes összlet alapbreccsája, tektonikus 

breccsa vagy hidraulikus breccsa. Az ausztriai orogenezist követően kialakult, gyorsan 

süllyedő sekélytengeri vályúban a campani és maastrichti korszakokban molassz 

kifej lődésű törmelékes összlet rakódott le. Helyenként tufaszórás vagy bemosás nyomai 

is felismerhetők. Az összletet áttört riolit telérek valószínűleg a békési eocén időszaki 

riolitvulkanizmussal hozhatók kapcsolatba. Ezt követően a bádeni korszakig szárazulat 
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volt a terület. A miocén és felsőkréta üledékek vitrinitreflexió értékei alapján a 

felsőkréta összletből ez alatt az idő alatt kb. 400 m üledék lepusztulása valószínűsíthető. 

ÉNY D 

6. ábra: Vázlatos földtani metszet a Kunszt—1, Fáb—4, Nsz—3, Oros—1, Pf—29 túrásokon keresztül. 

Jelmagyarázat: 1. diszkordancia felszín, 2. kor- vagy formáció-határ, 3. regionális rétegzettségi jelleg, 4. 

fellolódási, felpikkelyeződési sík, 5. regionális feltolódási öv (a Villany-Bihari- és a Szeged-Békési övék, 

illetve az Alföldi Autochtonés a Délalföldi Takaró határa, 6. folyómeder-kitöltés, 7. nagy mélységű tektonikai 

öv, 8. extenziós törés, Pe: prekambriumi-paleozóos metamorfltok, P: permi kvarcporfír, Mz: mezozóos 

kőzetek, T,: alsótriász homokkő-konglomerátum, agyagkő, T,: középsőtriász breccsásodott dolomit, K2: 

felsőkréta törmelékes összlet, Ms: miocén kárpáti törmelékes összlet, M4: miocén bádeni törmelékes, vulkáni 

törmelékes és karbonátos összlet. A körbe tett számok jelentése: 1. Békési Konglomerátum Formáció, 2. 

Tótkomlósi Mészmárga- és Nagykörűi Agyagmárga Formáció, 3. Szolnoki Homokkő-Agyagrnárga Formáció, 

4. Algyői Agyagmárga-Homokkő Formáció, 5, Törteli Homokkő Formáció, 6. Hevesi Formációcsoport, 7. 

Negyedidőszaki üledékek. 

Fig. 6. Schemadc profilé across boreholes Kunszt—1, Fáb—4, Nsz—3, Oros—1, and Pfi—29. Legend.1 1. 

unconfonnity, 2. forrnalion boundary, 3. régiónál bedding, 4. thmstpláne, 5. régiónál ihrust zone (boundaty 

of Villány-Bihar and Szeged-Békés zones, and of the Alföld autochthonous and the South Aljold nappe), 6. 

fill offittvial channel, 7. deep tecwnic zone, 8, extensional fault. P. Permian quarlz porphyry, Mz. Mesozoic 

rocks, T,. Lower Triassic sandstone, conglomerate, claystone, 7\. Middle Tríassic breccialed dolomité, K2: 

Upper Crelaceous clastics, M, Miocéné (Kárpátion) clastics, Mt. Miocéné (Badenian) clastics, volcaniclastics 

and carbonates. Numbers in circles: 1, Békés Conglomerate Formádon, 2. Tótkomlós Calcareous mari and 

Nagykörű Clay Mari Formations, 3. Szolnok Sandstone—Clay Mari Formádon, 4. Algyő Clay mari, Sandstone 

Formádon, 5. Törtei Sandstone Formádon, 6. Heves Group, 7. Quatemary. 

A fábiánsebestyéni és az Orosháza—nagyszénást fúrások miocén képződményei 

részben eltérnek egymástól. A bádeni korban bekövetkezett tengerelöntés transzgressziós 

képződményei összességükben azonban megtalálhatók a területen. Az összlet kezdő tagja 

a Nagyszénás—Orosházán meglévő alapbreccsa, konglomerátum, amelyre partszegélyi 

konglomerátum, majd sekélytengeri homokkő, aleurolit, agyagmárga összlet következik. 



Pap S,: Fábiánsebestyén környékének mélyföldtana 87 

A transzgressziós összletbe, részben azok heteropikus fácieseként Fábiánsebes¬ 

tyén—Szentes térségében egy vulkáni törmelékes összlet ékelődik. Erre, vagy a 

törmelékes összletre terrigén betelepüléseket is tartalmazó biogén karbonátos fáeies 

következik. A tenger elmélyülését, illetve nyíltabbá válását jelzi a bádeni rétegsort záró 

pelites összlet. A szarmata emelet képződményei — számos alföldi területhez hasonlóan 

— itt sem mutathatók ki. Ennek oka valószínűleg az, hogy a terület — a pannóniai 

korszakba átnyúlóan is — olyan „éhező” medence volt, amelyben üledékképződés nem, 

illetve alig volt, vagy a lerakodott vékony pelites-karbonátos összlet a pan¬ 

nóniai—miocén korok határán fellépő morfológiai átrendeződés során lepusztult, 

áthalmozódott. Ekkor az Alföldön kisebb-nagyobb szigetek rövid időre szárazra kerültek 

vagy szárazon maradtak, amit itt az valószínűsít, hogy az Oros—1 fúrásban nincsenek 

miocén kori képződmények. 

A pannóniai üledéksor kezdő tagja részben partközeli, részben pelágikus, de 

mindenképpen nyugodt, csendesvizű, rosszul szellőzött vízben keletkezett mészmárga, 

amely néhol a disztális kifejlődésű Vásárhelyi Márga Formáció felé mutat átmenetet. 

Úgynevezett „éhező” medencében, nyílt vízben rakódott le a Nagykörűi Agyagmárga 

Formáció. Erre a területen mindenütt a Szolnoki Homokkő-Agyagmárga Formáció 

deltaelőtéri üledékei következnek. Ennek és az ennél fiatalabb üledékeknek a genetikáját 

a földtani felépítésnél részletesen ismertettem. Kiegészítésül csak annyit, hogy a 

szeizmikus szelvények tanúsága szerint a delta előrenyomulás, az üledékszállítás 

kezdetben ÉNy felől történt. Az Algyői Formáció deltalejtő üledékeinek lerakódásától 

kezdődően azonban Nagyszénás—Orosháza térségében már Ny—i irányú beszállítás is 

megfigyelhető. 

A preneogén medencealjzat tektonikusán erősen igénybevett. Az innen származó 

kőzetmagminták erősen töredezettek, breccsásodottak, rétegzettségük több esetben igen 

meredek. Bár a fúrások átbuktatott vagy rendellenes településű rétegsort nem 

harántoltak, az ÉNy—DK, vagy ehhez közeli irányú szeizmikus szelvényeken többé- 

kevésbé jól elkülöníthető ÉK—DNy-i csapásirányú pikkelyek mutathatók ki. A 

nagyszénási és fábiánsebestyéni fúrások között viszonylag lapos lefutással jelentkezik a 

Villány—Bihari (Bihari autochton) és a Szeged—Békési öveket (Kodra takarórendszer) 

illetve Szederkényi (1983) metamorf nagyszerkezeti egységeit tekintve az Alföldi 

Autochtont és a Délmagyarországi Takarót elválasztó nagyszerkezeti öv (5. ábra). Az 

ÉNy-ra irányuló erő hatására a feltolódási övtől DK-re levő medencealjzat kőzetei sok 

esetben a nagyszerkezeti síkból kiinduló síkok mentén torlódtak, felpikkelyeződtek. A 

pikkelyezési síkok közül a Pusztaföldvári Csillámpala Formációt és a tőle ÉNy-ra levő 

paleozóos-mezozóos kőzeteket elválasztó a legmarkánsabb, a leghosszabban követhető. 

A medencealjzat ilyen szerkezetalakulása annak a középsőkréta kori kompressziós 

szerkezetalakulásnak volt a része, amely a Grow és munkatársai (1989) által publikált 

Battonya—Pusztaföldvári mezozóos árok takaróit is létrehozta. Ez a DK-ről ható 

kompressziós erő a nagyszerkezeti feltolódási övtől ÉNy-ra a DK-i-nél bonyolultabb 

torlódásos pikkelyrendszert, részben gyűrődést hozott létre. A larámi tektonikai fázis 

elsősorban Fábiánsebestyén környékén érezteti hatását, ahol délies irányú kompressziós 

hatással jelentkezik és már a felsőkréta törmelékes összletet is meggyűrte, az idősebb 

képződményeket pedig még jobban összetörte. A medencealjzat tektonikai képét tovább 

bonyolította az a két későbbi, feltehetően extenziós tektonikához kapcsolódó transzform 

törés, amelyek valószínűleg a Békési süllyedőket és a Hódmezővásárhely—makói árkot 

kötik össze. A 10 km-nél is mélyebbre ható töréseket a Fáb—4. fúrás környékén és a 
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7. ábra: 09, számú Qyx Bostick traszfonnált ellenállásszelvény a Nsz-3. fúráson keresztül (HAJDÚ Gy., 

LaNDY K-né és NAGY Z. in GKV-MGE, 1990) 

Fig. 7. Bostick-transformed resistanceprofilé across Nsz—3 borehole (HAJDÚ, Gy., lANDY, K., NAGY, Z. in 

GKV-MGEL, 1990). 

Nagyszénás—orosházi területen végzett magnetotellurikus mérések mutatták ki. A 

módszer lényege, hogy a forró vízzel töltött tároló kőzetekben környezetükhöz képest 

az elektromos fajlagos ellenállás lecsökken, illetve ezzel egyenértékűen a vezetőképesség 

megnövekszik. A medencealjzat belsejében levő ilyen vezetőképesség-anomáliák 

kimutatására a magnetotellurikus szondázások a legalkalmasabbak. Jelentős tektonikai 

övék mentén az egyébként nem víztároló kőzetek is fellazulnak, breccsásodnak és az így 

keletkezett szabad teret (repedéseket, kőzettörmelék közötti porozitást) forróvíz töltheti 

ki. Ezért ezek a tektonikai övék a magnetotellurikus mérésekkel kimutathatók. A 

Fáb—4. fúrás környékén felvett ellenállás szelvényt Stegena et al. (1992) mutatta be. 

A Nsz—3. fúráson keresztül mért szelvény a 7. ábrán látható. A két mélyre lenyúló 

törés létét a Fáb—4. és Nsz—3. fúrás preneogén tárolóiból származó vízminták Si02 

tartalma is alátámasztja. 

A szabálytalan lefutású, de megközelítően NyÉNy—KDK csapásirányű nagyszénási 

és ÉK—DNy-i csapásirányú fábiánsebestyéni transzform törések a Fáb—4. fúrástól 

DNy-ra valószínűleg metszik egymást. A törések kialakulása korának megítélését 

bizonytalanná teszi, hogy azok a felsőkréta összletet látszólag már nem érintették. 

A miocén extenziós tektonikához, vagy a miocén-pannóniai korok közötti 

morfológiai átrendeződéshez kapcsolódó normál vetők a medencealjzatban csak egy-egy 

szeizmikus szelvényen mutathatók ki, irányuk és térbeli lefutásuk nem határozható meg. 
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A pannóniai és fiatalabb üledékek nyugodt településűek, bennük a szeizmikus- és 

lyukgeofizikai szelvények, valamint a földtani megfigyelések alapján tektonikai elemeket 

eddig nem tudtunk kimutatni. 

Regionális kitekintés és összefoglald következtetések 

1. Az ismertetett terület preneogén kifejlődését tekintve a Tisza szerkezeti egységhez 

tartozik. 
2. Az orosházi és nagyszénási fúrásokkal megismert prekambriumi-paleozóos 

metamorfitok a Délmagyarországi Takaróöv Pusztaföldvári Formációjába tartoznak. A 

felszíni geofizikai mérések alapján a fábiánsebestyéni fúrások már valószínűleg az 

Alföldi Autochton területén mélyültek. 

3. A Nsz—2. és Nsz—3. fúrásokkal feltárt kvarcporfír változatok a Bat- 

tonya—Tótkomlós—Csanádapáca—pusztaföldvári kvarcporfír vulkanizmus legészakibb 

ismert előfordulásai. 

4. A kvarcporfír kora itt és az egész Battonya—pusztaföldvári gerincsoron a perm 

időszakon belül bizonytalan. Emiatt és a gyűrüfűi valamint vokányi előfordulásoktól való 

nagy földrajzi távolság miatt, továbbá mert ezektől eltérő szerkezeti övbe tartoznak 

Nagyszénási Kvarcporfír Formáció néven külön formációba sorolásukat javaslom. 

5. A Fáb—4. fúrással megismert triász képződmények a Villány—Bihari, a 

Nagyszénás—orosháziakkal megismertek a Szeged—Békési mezozóos övbe tartoznak. 

6. A Szentes—ÉK—1. és Fáb—4. fúrással feltárt felsőkréta törmelékes összletek a 

Duna—Tisza köze déli részétől a Királyerdőig és a Réz-hegységig húzódó epikontinen- 

tális képződmények részei. 

7. A miocén kort a bádeni korszak breccsa-konglomerátum-homokkő-mészkő- 

mészmárga-márga rétegek egymásratelepüléséből álló rétegsor képviseli a területen. Az 

ismertetett teljes transzgressziós rétegsor azonban egyik fúrásban sincs meg teljesen. A 

Szentes ÉK—1. és a fábiánsebestyéni fúrásokban az összletbe riolit piroklasztit padok 

települnek. 

8. A Szentes—É—K—1. és a fábiánsebestyéni fúrásokkal megismert miocén 

rétegekhez hasonlókat legközelebb az északkeletre levő Szarvas—endrődi és keletre levő 

békési fúrásokból ismerünk. 

9. Az északnyugatra levő Kunszt (Kunszentmárton)—1. fúrás 1254 m vastagságban 

tárta fel a miocén összletet anélkül, hogy harántolta volna azt. A tetején a Szen¬ 

tes-északkeletihez és a fábiánsebestyénihez hasonló kifejlődésű 330 m vastag bádeni 

rétegsor alsó része már valószínűleg szárazföldi törmelékes kifejlődésű. Az alatta levő 

csaknem 1000 m vastagságban feltárt szárazföldi durva törmelékes Ősszlet kárpáti korú. 

10. A Nagyszénás—orosházihoz hasonló miocén rétegeket a Pusztaföldvár—battonyai 

gerincsor mezozóos kifejlődésű része fölött tárt fel 15—20 fúrás. A gerincsor nyugati 

szárnyán elsősorban szárazföldi összlet van, a gerincvonulat tetőrészén pedig hiányzik 

a miocén. A Csal (Csanádalberti)—1. és még néhány keleti szárnyon mélyített fúrásban 

karbonátos kifejlődésű szarmata kori rétegek is vannak. 

11. A pannóniaí-miocén korok határán fellépő geomorfológiai átrendeződés során 

az Alföídön kisebb-nagyobb szigetek rövid időre szárazra kerültek vagy szárazon 

maradtak. Egy ilyen sziget volt az Oros—1. fúrás környékén. A hozzá legközelebb levő, 

viszonylag nagy (több mint 750 km2) kiterjedésű szárazulat délnyugatra a Pusztaföld- 
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vár—battonyai gerinc vonulat tetőrészén volt. Északra az öcsödi és a martfűi fúrások 

tártak fel kisebb szigeteket. 

12. Az Alföld nagy része a szarmatával kezdődően a pannóniai korszakba is 

átnyúlőan olyan „éhező” medence volt, amelyben a partvonal, a szigetek mindenkori 

szegélye és közvetlen környezete kivételével üledékképződés nem, illetve alig volt vagy 

a lerakódott vékony szarmata kori karbonátos-pelites összlet a miocén-pannóniai korok 

határán fellépő morfológiai átrendeződés során lepusztult, áthalmozódott. Fábiánsebes- 

tyén—Nagyszénás—Orosháza környéke is része volt ennek az éhező medencének. 

13. A pannóniai s.l. összlet egyes formációinak kifejlődése nagy általánosságban 

azonos az Alföld más, közepes mélységű medencéiben levőkkel. 

14. A pannóniai s.l. összlet kezdő rétege a Tótkomlósi Mészmárga Formáció, a 

Marosi Formációcsoportnak a területen meglévő egyetlen tagja. A 11. pontban leírt 

szigetek egy részének kivételével az Alföldön csaknem mindenütt megvan. 

15. A Nagykörűi Agyagmárga Formáció az „éhező” medence legjellemzőbb nyíltvízi 

üledéke. Az egész Alföldön tülteijed a Tótkomlósi Mészmárga Formáción. 

16. Az Alföld tagolt neogén süllyedőkét a Nagykörűi Formációt követőn a Törteli 

Formációval bezáróan különböző irányból érkező folyók prodelta, delta és delta síksági, 

továbbá ezek áthalmozott üledékei töltik ki. A vizsgált területen, a szeizmikus 

szelvények tanúsága szerint, a delta előrenyomulás és az üledékszállítás kezdetben ÉNy- 

ról történt. Az Algyői Formáció deltalejtő üledékeinek lerakódásától kezdődően azonban 

Nagyszénás—Orosháza térségében már Ny-i irányú beszállítás is megfigyelhető. 

17. A Törteli Homokkő Formáció felső része, továbbá a fölötte levő formációk az 

egész Alföldön és itt is folyóvizi, deltasíksági, tavi és mocsári üledékekből állnak. 

18. A preneogén medencealjzat ÉK—DNy-i csapásirányú torlódásos, pikkelyes 

szerkezetű. 

19. A területen legalább két, extenziós tektonikához kapcsolódó, 10 km-nél is 

mélyebbre ható transzform törés húzódik. 

20. Az Alföld számos területétől (pl.: Szolnok környéke, Szarvas—Endrőd, Túrkeve, 

Derecskéi árok) eltérően itt a pannóniai és fiatalabb üledékekben szeizmikus* és 

lyukgeofizikai szelvények, valamint földtani megfigyelések alapján tektonikai elemeket 

eddig nem tudtunk kimutatni. 
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Subsurface geology of the Fábiánsebestyén—Nagyszénás—Orosháza area 

Sándor Pap 

Introduction 

The area surrounded by Fábiánsebestyén, Nagyszénás, and Orosháza lies between 

the Körös and Maros rivers (Fig. 1). Artesian wells had been drilled since the end of 

the 19th century, hydrocarbon exploration holes had been drilled since 1953 in this area. 

The first surface geophysical prospecting was the measurement with torsional pendulum 

in 1940. The seismic measurements have been made continuously since 1950. I present 

subsurface geology of the area on the basis of surface geophysical prospectings whicb 

were done before 1 September 1991, and on 11 hydrocarbon exploration wells. 

Stratigraphy 

Structurally the area betongs to Tisza Unit. It is in the middle part of it, on the 

boundary of Villány-Bihar and Szeged-Békés zones. 

Precambrian—Paleozoic 

The Paleozoic - Precambrian basement was drilled by 3 holes in 61—188 m 

thickness. Pre-Mesozoic rocks are in the followíng wells: 

Oros (Orosháza)-l: diaphthoritic gneiss, low diaphthoritic gneiss, low diaphthoritic 

gametiferous gneiss. 

Oros-3: graphitic micaschi-st, rouscovite micaschist. 

Nsz (Nagyszénás) -2: gametiferous muscovite-biotite micaschist. 

The known rocks belong to Pusztaföldvár Fomiation of South Hungárián Nappe 

Zone. The rocks were affected by two metamorphic events. 

Paleozoic 

Permian 

The Permian quartz porphyry was cored by the well Nsz-2 in 46 m thickness (Fig. 

2) and by the well Nsz-3 in 155 m thickness (Fig. 3). In the well Nsz-2 the quartz 

porphyry agglomerate consists of volcanic bombs (maximum 10 cm ín diameter) and 

lapillis. The spaces are füled by fine volcanic debris, clayey, pyritic lens, first of all 

sericite, The quartz porphyry was cored by the well Nsz-3, can be divided intő the 

following units: 
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3484,0—(3500) m: green, reddish-brown, strongly leelonized volcanite. 

3427,0—3484,0: grey, green rocks which consist of soft and hard, altemating lava and agglomerate beds. 

3410,0—3427,0: grey, green, homogenous silieeous quartz porphyry. 

3375,0—3410,0 m: grey, green rocks which consist of soft and hard lava and agglomerarate beds. 

3345,0—3375,Om: grey, green, homogenous, silieeous quartz porphyry. 

The quartz porphyry varieties in the wells Nagyszénás are the products of the Permian acid volcanism 

in Southern Hungary. In the narrow sense they are the northest known oecurence of the BaUonya-Tótkomlós- 

Csanádapáca-Pusztaföldvárquartz potphyry volcanism. Their ages are unknown within the Permian. 

Mesozoic 

Lower Triassic 

The well Nsz-3. crossed the Lower Triassic layer in 308 m thickness, between the 

Miocéné conglomerate and the Permian quartz porphyry (Fig. 3; Table 1). The well 

Fáb-4 drilled the Lower Triassic detrita! layers (Fig. 4, Table 2). The sequence which 

was opened by the two wells has the same evolution: mixture of conglomerate, 

sandsíone, aleurolite and mudstone. It can be divided intő the following parts (Figs. 

3-4). 

Nsz-3: 

3190,0—3345,0 m; violet, reddish-brown mudstone with intercalated sandstone layer. 

3131,0—3190,0 m: reddish-green, light grey sandstone with intercalated conglomerate layer. 

3024,0—3131,0 : it is sandstone and conglomerate, which has a little sericite and silica bonding matériái, and 

its lower part is reddish-grey and the upper part is red. 

Fáb-4: 

4235,0—(4239,0) m: brownish red mudstone, aleurolite. 

4034,0—4235,Om: it is brownish red sandstone with intercalated thin mudstone and aleurolite layers. 

Middle Triassic 

This sequence was drilled through in 13 m thickness by the well Oros-2, bút it was 

nőt opened completely. It was crossed by the well Fáb-4 in 284 m thickness between 

the Upper Cretaceous and the Lower Triassic sequences. Well Fáb-4. was investigated 

in detaíl, and we know. that this complex consists of dark-grey, unstratified, brecciated 

dolomité, its lower part with intercalated dolomite-marl layers (Fig. 4). The brecciated 

dolomité is crossed by white dolomité and fissures filíed with calcite. There are lighter 

colour, cut up intő small pieces, (somewhere intő pulverizing dolomité) which after 

cutting up recrystallized, lithified, and became massive. In well Oros-2 the exposed 

dolomité (in a short section) is grey, dark-grey, cracked, brecciated. Along the cracks 

it has white calcite veins and druses. Somewhere the brecciated process is in progress, 

so the spaces among smaller and larger dolomité pieces are füled by pulverizing 

dolomité. The exposed Lower and Middle Triassic formations in the well Fáb-4 belong 

to Villány-Bihar zone and in the wells Nagyszénás and Orosháza belong to Szeged- 

Békés zone. 
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Upper Cretaceous 

The Upper Cretaceous sequence was exposed in 597 m thickness in well Fáb-4 (Fig. 

4.) and in 198 m thickness in Szentes-ÉK-1, bút it did nőt reach the underlying bed. In 

well Fáb-4 the lower part of sequence (it is about 50 m) consists of grey, dark-grey, 

unsorted, angular dolomite-breccia, and conglomerate with maximum 20 cm diameter. 

In the rock a little quartz-sandstone, red mudstone and acid volcanic clasts can be 

found, too. The upper part of this sequence and that part which was exposed in well 

Szentes-ÉK-1 consist of dark-grey mudstone, clay-marl, aleurolite and grey, light-grey 

sandstone and gravel-sandstone layers. These layers altemate each other and the 

ínterbedded conglomerate layers, and display sliding planes. Several rhyolite dykes have 

been injected to the detrital formádon. Their ages are Miocéné or Upper Eocéné and 

belong to the rhyolite volcanism, which was known in the well Békés-2. The rhyolite 

tuffs are washed or came írom a far volcanic eruption and their age is same as that of 

the sediments. On the basis of fauna (Table I) the formations belong to the Maastrich- 

tian stage and maybe to the upper part of the Campanian stage. The sequence as a large 

structure a part of the Upper Cretaceous detrital development which extends from the 

south part of Duna-Tisza-köze to the Pádurea Craiului and Mjii. Plopi? (Mpi Apuseni). 

Miocéné 

The Miocéné sequence is represented by Badenian beds which have different 

thickness and development, and are in the Nagyszénás—Orosháza and Fábiánsebes¬ 

tyén—Szentes-NE areas. There is an essential difference, because the volcanic detrital 

rocks which are in Fábiánsebestyén—Szentes, can nőt be found in Nagy¬ 

szénás—Orosháza. In the Nagyszénás—Orosháza area the thickness of sequence is 

maximum 76 m, and it displays the following transgression succession: breccia, 

conglomerate, sandstone, limestone, calcareous mari, mari layers (Foraminifer fauna: 

Table II). The most complete sequence is in well Nsz-3 (Fig. 3). In well Oros-I can nőt 

be found any Miocéné formádon. 

The thickness of the Miocéné sequence is 200—300 m, bút the underlying bedrock 

was reached only in the wells Szentes-ÉK-1 and Fáb-4 (Table II). To compare the above 

areas with Orosháza—Nagyszénás development, the most important difference is that 

it has much more pyroclastics and the ablation area differs, too. The sequence can be 

devided intő four large parts: 

1. Detrital sequence. Grey, light-grey sandstone (with varying grain size), pebbly 

sandstone, fíne conglomerate, ínterbedded dark grey siltstone, clay, calcerous clay 

lenses and bands, 

2. Volcanic detrital sequence. It can be found above the previous sequence or is a 

heteropíc facies of that. It consist of aljtemating light-grey, green, fine grained, 

sericitized, weathered rhyolite tuff, rhyodacite tuff and grey tuffaceous sandstone, 

siltstone, dark grey clay-marl, and on the upper part calcerous mari layers. The 

thickness of intercalated tuff can reach 25—50 m. 

3. Carbonate sequence. It condnously developed from volcanic detrital sequence 

with interfingering carbonate layers. It consists of yellowish, brownish grey, 

Lithothamnium-containíng, bioclastic mari, calcerous marí, silty limestone, sand, and 
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volcanic clasts in variable quantity, and intercalated calcareous siltstone, sandstone, and 

rarely tuff layers. 

4. Pelitic, tuffaceous sequence. Tliis sequence deposited on the carbonate formation 

in 15 m thickness, and consists of altemating black, dark grey clay-marl, aleurolitic and 

sandstone stipper clay-marl, in addition light grey dust-tuff (foraminifers: Table III). 

Pannonian s. 1. 

This sequence was exposed by the wells in thickness 2300—2500 m, excepting two 

wells. One of them was well Oros-1, in which this sequence was 2186 m, and the other 

well Fáb-3, which drilled through it in thickness 3063 m without Crossing the Pannonian 

s.l. This sequence is well-known by cores, which came from wells Nsz-1, Fáb-1, -2, - 

3. The developments of formations in generál are the same as the formations are on the 

other parts of the Alföld. The facies of formations and their connections can be seen in 

Figura 5. 

Tótkomlós Calcareous Mari Formation. This is the only member of Maros 

Formation Group which can be found on the area, and that is a transition to Vásárhely 

Mari Formation. The thickness of this formation is maximum 100 m. It has brownish 

grey, dark grey calcareous mari, with decreasing carbonate content, and carbonaceous, 

pyritic plánt remains. 

Nagykörű Clay Mari Formation. The thickness of this formation is 5—72 m, and it 

can hardly be distinguished from formations below and above, due to its dark grey 

color, and that the clay-marl has mari and calcareous sandstone beds, too. 

Szolnok Sandstone Clay Mari Formation. This is a prodelta sedimentary sequence 

with 123—713 m thickness. Sandstone aleurolite and clay-marl layers altemate each 

other in it, and has somé Bouma series and turbidite sandstone, too. In the claymarl- 

aleurolite part the thin sandstone layers and lens are more frequent. 

Algyő Clay Mari Sandstone Formation. It is a delta-slope accumulation with 

503—631 m thickness. The claymarl-aleurolite layers are thinner than in the previous 

formation and they frequently altemate with sandstone layers. 

Törtei Sandstone Formation. The thickness of this formation is 202—350 m. It 

contains altemating sandstone in 5—20 m thickness with thin interbedded clay mari 

siltstone, and clay mari siltstone layers in maximum thickness of 5—10 m. The 

formation consists of first of all delta-plain sediments, in which can be found the fluvial 

accumulations, too. In the rocks can be seen a lót of carbonaceous plant-remains and 

on the top interbedded brown coal. 

Heves Formation Group. Its thickness is 1095—1455 m, and the two formations 

could nőt be distinguished sharply. In the lower formation — Zagyva Sand Clay 

Formation — the sandstone (it is about 1—5 m), sand, clay mari, clay and siltstone 

layers altemate. In the Nagyalföld Vanegated Clay Formation sand (its thickness is 

aboud 10-15 m), pebbly sand and clay, clay layers with calcareous concretions altemate. 

In both formations there are interbedded carbonaceous clay, brown coal, and rarely 

carbonate sandstone, mari, lime-marl beds occur. 
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Qmternary 

It is fluvial sequence with 430—645 m thickness and subordinately lacustrine-paludal 

facies. Sand (its thickness is 5—10 m, sometimes 50 m), pebbly sand, grey, variagated 

clay (their thickness are 2—5 m, sometimes 10—15 m), silty, sandy clay layers 

altemate. 

Geohistory and structural sketch 

The metamorphic rocks are Precambrian or Paleozoic in age based on the first 

metamorphism affecting a sandstone and clay mari sequence. The new, low temperature 

retrograde metamorphism occurred during Alpine orogenesis. The terrestrial Permian 

system is represented by acid volcanics. The initial part of Mesozoic sequence is the 

terrestrial, fluvial, Lower Triassic mudstone, sandstone, conglomerate sequence. In the 

beginning of the Middle Triassic period the sea inundated the area. After this event 

deposited the terrigenous formations (clay, aleurolite), and then the shallow maríné 

carbonate beds. The dolomitization took piacé later, probably by diaganetic effect. 

In the Maastrichtian and Campanian periods in the sinking shallow-sea trough, which 

formed after the Austrian orogenesis molasse detrital sequence has been deposited. The 

rhyolite dykes can be connected to the Eocéné rhyolite volcanism in Békés. Following 

this event the area was land up to the Badenian. In the Badenian age the sea inundated 

the area. The initial part of transgression sequence is basal breccia and the followings: 

littoral conglomerate, shallow maríné sandstone, siltstone, and clay mari. In the 

Fábiánsebestyén—Szentes area a volcanic, detrital formation is intercalated in the 

transgression sequance, partly as its heteropic facies. This facies or the detrital beds are 

followed by a biogenic carbonate facies, which contain terrigenous layers, The last part 

of Badenian sequence are pelitic beds indicating that the sea became deeper. The rocks 

of Sarmatian stage cannot be shown. The reason of this probably is that the area was 

a so-called starved basin in which sedimentation hardly or did nőt take piacé at all. 

Another reason is, that the thin, pelitic, carbonate formation has been eroded before the 

Pannonian. There were a number of minor or greater islands in the region at that time. 

It is made likely by absence of Miocéné beds in well Oros-1. The lower part of the 

Pannonian sequence is partly sublittoral, partly pelagic calcerous mari, which formed 

in calm undisturbed, oxygen-deficient water. The Nagykörű Clay Mari Formation 

settled in open water. This was followed by prodelta, delta slope and delta piain 

deposits. The sedimentary transport began írom the NW turnéd later to the west in 

Nagyszénás-Orosháza area, when the delta slope sediment of Algyő Formation began 

to forni. 

The pre-Neogene basement is strongly tectonized. Between wells Nagyszénás and 

Fábiánsebestyén the a low-angle tectonic zone occurs, separating the Villány-Bihar 

(Bihar autochton) and the Szeged-Békés (Kodru nappe system) zones. (Figs. 6—7). The 

rocks of basement which are to the SE from the reverse fault zone imbricated along 

fault surfaces starting from the low angle fault. Among the imbricated surfaces the most 

conspicuous is the surface separating the Pusztaföldvár Micaschist Formation and the 

Paleozoic-Mesozoic rocks. 
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The compression directed to the SE produced a compücated imbricate system, partly 

földed. The Laramide tectonie phase acted first of all near Fábiánsebestyén with 

compression from the south. This action földed the Upper Cretaceous detrítal sequence 

and fractured the older formations. The tectonie features were further complicated by 

two transform faults, deeper than 10 km. The fractures were proven by magnetotelluric 

measurements (Fig. 8) and by Si02 content of water samples from wells Fáb-4 and Nsz- 

3. The fractures probably meet towards the Southwest from well Fáb-4. 

The normál faults in the basement which related to Miocéné extensional tectonics or 

to the Miocene-Pannonian rearrangement can be shown only on the seismic section, and 

their direction cannot be determined. The superposition of Pannonian and younger 

deposits are calm, tectonie elements have nőt be shown so far. 
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A fúrás jefe, sráma 
--- 

Nn-1. Nu-2. Nsz-3. Oro»-1. Oros-2. Oro*-3. 

A mélyítés ideje 
1953.1. 29.- 
1954. V 21. 

1982. III. 1." 
1982. VI. 23. 

1981.111.22.- 
1981. Vili. 11. 

1979. XI. 5. - 
1979. XII. 18. 

1979. XII. 31.- 
1980. VI. 22. 

1980. VI. 26. - 
1980. Xf. 22. 

A fúrás tengerszinthez viszonyított helyzete 92.5 m 94,5 m 93,0 n> 93,5 m 93,5 m 91,5 m 

Holocén-pteiSzloCén 0,0 - 526,0 0.0 - 540,0 0,0 - 555,0 0.0 - 430,0 0,0 - 431,0 0,0 - 451.0 

Hevesi Nagyalföldi F. 526,0 - 540,0 - 555,0 - 430.0 - 431,0 - 451,0 - 

- Fcs. Zagyvái F. - 1617,0 - 1610,0 - ISíS.O - 1525,0 - 1570,0 - 1627,0 

Csongrádi Törteli F. 1617,0 - 1914,0 1610.0 - 1995,0 1626,0 - 1993,0 1525,0 - 1830,0 1570.0 - 1863,0 1627,0 - 1944,0 

Fcs. Algyői F. 1914,0 - 2535,0 1995,0 - 2521,0 1993,0 - 2555,0 1830.0 - 2392,0 1863,0 - 2453,0 1944,0 - 2489,0 

c Jászkunsági Szolnoki F. 2535,0 - 2951,0 2521,0 — 2832,0 2555,0 - 2843,0 2392,0 - 2515,0 2453,0 - 2694,0 _ 2489,0 - 2704,0 

-o 
Fcs. Nagykörűi F. 2951,0 - 2984,0 2832.0 — 2892,0 2848,0 - 2880,0 2515,0 - 2533,0 2694,0 - 2766,0 2704,0 - 2760,0 

Marosi Tótkomlósi F. 2984,0 - 2892,0 - 2976,0 2880,0 - 2972,0 2533,0 - 2616,0 2766.0 - 2799,0 2760,0? - 2833,0 

Fcs. Vásárhelyi F. 

Miocén bádeni 2976,0 - 3052,0 2972,0 - 3037,0 2799,0 - 2864,0 2833,0 - 2842,0 

Kfaépsínüsl 2864,0 -(2877,0) 

Alsótriász 3037,0 - 3345,0 

Perm (kvarcporíir) 3052.0 - 3098,0 3345,0 - 

Preka mbrium-paleozóikum 3098,0 - 2616,0 - 2842,0 - 

Lyuktalp 3009.0 m 3159,0 m 3500,0 2804,0 m 2877,0 m 2942,0 m 

IV. táblázat. A nagyszénási és orosházi szénhidrogén-kutató fúrások által feltárt képződmények földtani kor- 

és litosztratigráfiai beosztása. Készítette: GAJDOS I. és PAP S. (Fcs = formációcsoport, F = formáció). 

Tahié IV. Lilho- and chronostratigraphy offormations at Nagyszénás and Orosháza (GAJDOS, I. & PAP, S.). 

Fcs: Group, F: Formádon. 
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A fúrás jele, száma Szentes-ÉK-1. Fáb-1. Fáb—2. Fáb—3. Fáb-4. 

A mélyítés ideje 
1986. IX. 

1987.111.22. 

1965. III. 5. - 

1965, XII. 3. 

1965. XII. 26.- 

1965, VII. 1. 

1967- XI. 2. - 

1968 VII. 1. 

1985. Ili, 24 - 

1986. VI, 3. 

A túrás lengerszinthez viszonyított helyzete 90,5 m 87,5-89,5 m 87,0 m 87.5 m 90,0-92,0 m 

Holocén-pleisztocén 0,0 - 645,0 0,0 - 634,0 0.0 - 556,0 0,0 - 537,0 0,0 - 640,0 

Hevesi Nagyatíöldi F, 645,0 - 634.0 - 556.0 - 557.0 - 640,0 - 

- 
Fcs. Zagyvái F. - 1913,0 - 1928.0 - 1937,0 - 1896,0 - 1822,0 

* Csongrádi Törtei i F. 1913,0 - 2205,0 1928,0 - 2195,0 1937,0 - 2139,0 1896,0 - 2228,0 1822,0 - 2108,0 

Fcs. Algyői F 2205,0 — 2708.0 2195,0 - 2762,0 2139.0 - 2770.0 2228,0 - 2825,0 2108.0 - 2657,0 

c 

-Q 
Jászkunsági Szolnoki F. 2708,0 - 2959,0 2762,0 - 30Í5.Ű 2770,0 - 2980,0 2825,0 - 3558,0 2657,0 - 2877,0 

c 
Fcs. Nagykörűi F. 2959,0 - 2964,0 3015,0 - 3048,0 2980,0 - 3011,0 3538,0 - 3548,0 2877,0 - 2893,0 

rtl 

(L Marosi Tótkom lósi F. 2964,0 - 2987,0 3048,0 - 3093,0 3011,0 - 3026,0 3548,0 ~ 2893,0 - 2960,0 

Fcs. Vásár helyi F. 

Miocén bádeni 2987,0 - 3202,0 3093.0 - 3026,0 - 2960.0 - 3153,0 

Felsókréla 3202,0 - 3153,0 - 3750,0 

Középsőtriász 3750,0 - 4034,0 

Alsótriász 4034,0 - 

Lyuktalp 3400,0 m 3342,0 m 3259,0 m 3600,0 m 4239,0 n» 

V. táblázat. A Szentes-északkelet-1. és a fábiánsebestyéni szénhidrogén-kutató fúrások által feltárt 

képződmények földtani kor- és litosztratigráfiai beosztása. Készítette: GAJDOS I. és Pap S. (Fcs = 

formációcsoport, F = formáció) 

Table V. Utho- and chronostratigraphy of formations at Szentes NE and Fábiánsebestyén (GAJDOS, I. & PAP, 

S.), Fcs: Group, F: Formádon, 
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TÁJÉKOZÓDÁS 

A magyarországi állami földtani-geofizikai 

kutatások története 

(1868-1949) 

Zelenka Tibor 

Magyarországon a kiegyezésig (1867) nem 
volt önálló állami földtani intézményrendszer, 
hanem a bécsi Földtani Intézet végzett ilyen 
munkákat. A magyar állami földtani intéz¬ 
mények felállítására az 1867-es kiegyezést 
követően került sor. Ezek 125 éves tör¬ 
ténetéből áttekintjük az első 82 év szervezeti 
alakulását és a feladatok célirányos fejlődését 
a mindenkori állami igények alapján. 

1868. júliusában a Földmívelés,- Ipar- és 

Kereskedelmi Miniszter, GOROVE István, a 
minisztérium keretében földtani osztályt állított 
föl. Indoklása a következő: 

„Az ország részletes földtani ismeretének 
nemcsak a tudomány érdekében, de különösen 
közgazdasági szempontból is nagy fontosságot 
tulajdonított. Ez érdekeltségnél fogva köteles¬ 
ségemnek tartom a földtani felvételek és kuta¬ 
tások lehető előmozdítását a végre, hogy az 
ország az elérendő tudományos ered¬ 
ményeknek értékesítésében mielőbb részesül¬ 
hessen.” 

1869. június 18-án Ferenc József uralko¬ 
dó saját kezűleg írta alá a Magyar Királyi 
Földtani Intézet alapításáról szóló oklevelet, 
melynek működését a magyar korona összes 
országára kiterjesztette. Az Intézet első igaz¬ 
gatóját, Hantken Miksát is az uralkodó 
nevezte ki, 1869. szeptember 2-án. Az In¬ 
tézetet a Földművelésügyi, Ipar- és Keres¬ 
kedelemügyi Miniszternek rendelte alá, és 
tevékenységeként az alábbi állami feladatokat 
jelölte meg: 

a. a magyar korona országainak részletes 

földtani felvétele és a felvétel eredményének a 
tudomány, a földművelés és az ipar igényeinek 
megfelelő módon való megismertetése; 

b. a magyar államterület általános és 
részletes földtani térképének készítése és 
kiadása; 

c. a magyar államterület földtani alkotá¬ 
sában résztvevő képződményeket és az azok¬ 
nak őslénytani jellegét előtüntető kőzet- és 
őslénytani gyűjtemények felállítása; 

d. talaj, ásvány és kőzet vegyelemzése, 
mezögazdászati, bányászati és ipari tekintet¬ 
ben; 

e. a földtani szakképzettségnek föld- és 
őslénytani előadások által való terjesztése. 

Hantken Miksa a M. Kir, Földtani In¬ 
tézet 1868—71. évi évkönyvében a követ¬ 
kezőket úja: „... 1870-től kezdve a hazai 
intézet egymaga végzi az ország földtani 
felvételét. ’’ 

A Magyar Királyi Földtani intézet és a 
bányakapitányságok „összes bel- és személy¬ 
zeti ügyeit” a Földművelés-, Ipar- és Keres¬ 
kedelemügyi M. Kir. Minisztérium Bányaipari 
Osztálya látta el. Ugyanide tartozott az 1848- 
ban alapított Magyarhoni Földtani Társulat is, 
melynek célja „a földtan mívelése és a földtani 
ismereteknek az országban való terjesztése”. 

A Magyar Királyi Földtani Intézet szer¬ 
vezetét összefoglaló 1869-es működési szabály¬ 
zat előírja: „Ezen rendes felvételeken kívül 
valamely minisztérium vagy kincstári bányás¬ 
zati hatóság megkeresésére egyes bányászati 
vagy más ipar tekintetében közgazdászati 
fontossággal bíró vidékek földtani átkutatása a 
Miniszter engedelme által az intézet által 
megtörténhetik...” 

Az Intézet „állandó személyzete a földtani 
vizsgálatok vezetésére, valamint belső rend¬ 
jének fenntartására van hivatva.” Ez a szakem- 
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berállomány 1869-ben az igazgatón kívül 3 

geológus, 2 gyakornok, 1 írnok és 1 hivatal- 

szolga volt. Az intézet alapító oklevele lehe¬ 

tővé tette, hogy földtani felvételekre a nyári 

időszakban a természetrajz szakos tanárjelölt 

egyetemi hallgatókat alkalmazzák, amihez a 

Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter adott 

anyagi támogatást. „Az ideiglenes rendkívüli 

személyzethez sorolandók azon egyének is kik 

... a kincstári bányahivatalnokok sorából a 

földtani munkálatokhoz időről-időre beosztat¬ 

nak..." 

A földtani kutatások költségeinek állami 

fedezéséről az 1885. évi XIV. törvénycikk 

intézkedett: „1. §. Minden szabadkutatás (zárt 

kutatmány) után felügyeleti illetmény fizeten¬ 

dő." 

Ennek kettős célja volt: 1. pénzügyi: a 

bányaigazgatás költségei állami bevételből 

fedezetet találjanak; 2. közigazgatási: „a nem 

komoly célú bányászat mérséklése” (LÁNYI, 

1903). 

Az éves állami költségvetéshez éves tervet 

kellett készíteni: „A földtani felvételek az 

Igazgatóság által a Miniszter elé jóváhagyás 

végett évenként terjesztendő felvételi terv 

szerint foganatosíttatnak”. ”A működő geoló¬ 

gusok kutatási sikerének előmozdításának 

tekintetéből ahol annak szüksége mutatkozik a 

földtani viszonyok kiderítése céljából az ezen 

célra a Miniszter által meghatározott pénz¬ 

összeg erejéig eszközöltethetnek ásatások”. Az 

évkönyvre, a gyűjtemény gyarapításra és a 

lelőhely feltárásra is külön költségvetés készült 

(M. Kir. Földtani Intézet szervezete, 1869). 

A M. Kir. Földtani Intézet, eredményes 

kutatómunkájának köszönhetően, egyre széle¬ 

sebb körű tevékenységet fejtett ki. 1890-ben a 

földművelésügyi miniszter, gróf BETHLEN 

András létrehozta az „Agronom Geológiai 

Osztályt” a hazai agrogeológiai térképezés 

elvégzésére. 1893-ban a pénzügyminiszter, 

WEKERLE Sándor előterjesztésével megindítot¬ 

ták a hazai szénhidrogénkulatást, melyre a 

nemzetgyűlés külön 100.000 koronát szavaz¬ 

tatott meg. Ebben az időben elkezdték a hidro¬ 

geológiai kutatásokat, valamint a hazai érc, 

kőszén és egyéb ipari nyersanyagok kutatását 

is. Ennek eredménye volt az, hogy 1896-ban 

Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 

előterjesztésében az Országgyűlés 800.000 

koronát biztosított az intézeti székház építési 

költségeire. Ehhez Semsey Andor saját vagyo¬ 

nából 100.000 koronát ajánlott fel. így került 

megnyitásra 1900-ban a M. Kir. Földtani 

Intézet mai épülete. 

Eötvös Loránd 1900-ig kutatásait és a 

műszerek előállítási költségeit a Pázmány Péter 

Tudományegyetem Fizika Tanszékének ellát¬ 

mányából végezte. 1901—1907 között részben 

a Magyar Tudományos Akadémia, részben 

Semsey Andor igen jelentős magán támogatá¬ 

sából fedezték a geofizikai kísérleteket. 1906- 

ban a Budapesten tartott XV. Internationale 

Erdmessung konferencia javasolta a Magyar 

Kormánynak EÖTVÖS nagyjelentőségű kutatá¬ 

sainak állami támogatását. 1907-tól az állami 

költségvetésből 3 évre a Vallás és Közok¬ 

tatásügyi Minisztérium 28762/1907. számon 

külön rovaton 60.000 korona/év támogatást 

adott Eötvösnek, melyből 54.000 erejéig volt 

köteles elszámolást adni. 

EÖTVÖS Loránd 1909-ben a Kormányhoz 

előterjesztést tett, hogy 1912-tól önálló állami 

Geofizikai Intézetet létesítsenek. 

49822/1910. számon a Vallás és Közok¬ 

tatásügyi Minisztérium rovatában továbbra is 

biztosítják a nehézségi erő és a földi mágneses¬ 

ség mérésére történő kísérletekhez az évi 

60.000 koronát. A kísérletek eredményéről és 

a pénzügyektől Eötvös Loránd külön levélben 

számol be ZICHY Jenő miniszternek 1912-ben. 

A Minisztertanács WEKERLE Sándor miniszter- 

elnök és pénzügyminiszter, valamint Darányi 

Ignác földművelésügyi miniszter együttes 

javaslatára 1909-ben 3 évre 100.000 koronás 

póthitelt adott a földtani térképek kiadására, 

valamint 10.000 koronás segélyt adott a felső- 

magyarországi régi ércbányák (Aranyida, 

Dobsina, Szomolnok, Gölnic) újranyitásának 

felülvizsgálatára. Mindezen kutató munkákat a 

M. Kir. Földtani Intézet keretén belül végezték 

el. 

1910-ben a M. Kir. Földtani Intézet 24 

geológussal, 10 fő külső munkatárssal és 7 fő 

segédmunkatárssal dolgozott, 300.000 korona 

éves költségvetéssel. A következő fő tevékeny¬ 

séget rögzítette LÓCZY Lajos akkori igazgató: 

— földtani térképezés a történelmi Ma¬ 

gyarország teljes területén, 

— petróleum kutatás, 

— földtani térképek kiadása, 
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— agrogeológiai felvétel, 

— bányageológiai felvételek, 

— vízkutatási munkák. 

Ebben az évben a Földművelésügyi Mi¬ 

nisztérium és a Kincstár felkérésére a bányás¬ 

zat részére 50 hivatalos szakvéleményt adtak. 

A vízügyi kérdések (ártézi kutak, ásvány- és 

gyógyvizek) témájában 61 szakvélemény 

készült el, mint állami szakértői állásfoglalás. 

Ugyancsak állami szervek kérésére 31 speciális 

vegyelemzést készítettek el. Ezen kívül magán¬ 

megbízásra is készültek szakvélemények. 

1910-ben LÓCZY Lajos felmérést készített 

az európai Földtani Intézetek szervezetéről, 

főhatósági hovatartozásáról, szakemberál¬ 

lományáról és az állatni költségvetésből kapott 

támogatás mértékéről. A mellékelt táblázat 

bemutatja az 1910. és 1992. évi felméréseket. 

Ezek azt bizonyítják, hogy az európai földtani 

intézetek állami költségvetésből fenntartott 

szaklétszárna az elmúlt 8 évtizedben mindenütt 

többszörösére nőtt. 

1910-ben az ipari kutatások végzésére a Pén¬ 

zügyminisztérium keretén belül felállították a 

Bányászati Osztályt. A Bányahatóság is a 

Pénzügyminisztériumhoz tartozott, de a M. 

Kir. Földtani Intézet a Föld művelődés ügyi 

Minisztériumnál maradt. 

A vízjogról szólói törvény kiegészítéséről 

és módosításáról kiadott 1913. évi XVIII. 

törvénycikk végrehajtási utasítása, az 1200 sz. 

FM rendelet előírta az Intézet hatósági szakér¬ 

tői jogkörét. Földtani szakértői véleményt 

kellett kikérni 

— az artézikút fúrásokhoz, 

— a vízművek védőterületének kijelölé¬ 

séhez (Noszky, 1969), 

LÓCZY Lajos 1916. évi igazgatói jelen¬ 

tésében a következőt írja GHYLLÁNYI Imre 

földművelésügyi miniszternek: „Az állami 

költségvetés keretében bizalommal támogatta 

Intézetünket és előterjesztéseink valamennyijét 

elfogadni, valamennyi intézkedéseimet meg¬ 

erősíteni kegyeskedett.” A Cs. és Kir. Had¬ 

ügyminiszter és a M. Kir. Honvédelmi Minisz¬ 

ter úrnak 1916-ban azt írja: „...intézkedtek, 

hogy a szükséghez képest katonai kíséret 

támogassa kint járó geológusainkat”. „A 

földtani kutatásoknak és tanácsadásoknak 

országszerte növekedik a népszerűsége”. Ezen 

háborús időszakban a hegyvidéki országos 

felvételek, a bányageológiai munkák és az 

agrogeológiai országos talajtérkép összeállítása 

volt az Intézet fő feladata. 

Az I. Világháború idején egyes balkáni 

területek geológiai felvételét is elkezdték 

(Montenegró, Albánia, Nyugat-Szerbia) a M. 

Kir. Földtani Intézet szakemberei. 

Ez időben az 1918-as állapotnak meg¬ 

felelően 24 kinevezett geológus és 12 külső 

munkatárs végezte a szakmai munkákat. 

EÖTVÖS Loránd 1919. évi halála után a 

Vallás és Közoktatásügyi Miniszter (Huszár 

sk.) 26973. számú levelében keresi meg a 

Pénzügyminisztert, hogy „a geofizikai kuta¬ 

tások tárgyát és műszereit” részére átadja. 

Ugyanakkor felteszi a kérdést, hogy a költség- 

vetési támogatásra a Pénzügyminisztérium 

igényt tart-e? Egyúttal biztosítékot kért, hogy 

a geofizikai állomány nemcsak a tudományos, 

hanem a gyakorlati kutatásokat is folytathatja. 

A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 

a pénzügyminiszternek 1919. november 18-án 

a 176608/1919. sz. B. XVI. számon átadta „a 

báró EÖTVÖS csavaringa kísérletek” folytatá¬ 

sához a műszereket, felszerelési tárgyakat, de 

hozzájárult, hogy átmenetileg a budapesti I. 

sz. Fizikai Intézetben maradjanak a kutatók. A 

Pénzügyminisztérium Bányakutatási osztálya 

keretében működnek, a továbbiakban azt Báró 

Eötvös Loránd Geofizikai Intézetnek nevezte 

(Pékár D. és Fekete J., 1930). 

Az I. Világháború alatt és után több javas¬ 

lat készült a gazdaság talp ráállítására. Többek 

között Bánya- és Kohóipari Minisztérium 

felállításával gondolták az átmeneti gaz¬ 

dálkodás megszervezését a nyersanyagbányás¬ 

zat és kutatás támogatását az egyharmadnyi 

területre zsugorodott országban. A korábbi 

földtani kutatásokat úgy minősítették: a M. 

Kir. Földtani Intézet geológusai az utolsó négy 

évtizedben csodákat müveitek, mintha három¬ 

szor annyian lennének. 

Az I. Világháború után a M. Kir. Földtani 

Intézet állandó létszáma a költségvetési fede¬ 

zeti gondok miatt 14 kinevezett geológusra 

csökkent és egy ideig a kiadványok megjelen¬ 

tetése is szünetelt. Ugyanakkor fontos felada¬ 

tokat látott el az Intézet, mert elkészítette az 

ország tőzeg és szénvagyon becslését a hazai 

engergiaellátás érdekében. 1925-ben Nopcsa 
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Ferenc igazgató az alábbi szervezetet működ¬ 

tette: 

— Tudományos Geológiai osztály, 

— Fúrási és Vízügyi osztály, 

— Bányageológiai osztály, 

— Agrogeológiai osztály, 

— Múzeumi osztály. 

A bányageológiai felvételeket a Pénz¬ 

ügyminisztérium megbízásából annak állami 

költségkerete terhére végezték. 

Az önálló Geofizikai Intézet épületének 

létesítésére 500.000 arany koronát szavazott 

meg az Országgyűlés 1926—27-ben azzal, 

hogy azt a Lágymányoson kell létesíteni. Erre 

végül nem került sor, mert részben a tihanyi 

Biológiai Intézetet hozták létre és a szegedi 

Fogadalmi Templom építését fejezték be ebből 

a pénzből. 

Időközben a Geofizikai Intézet közvetlenül is 

bekapcsolódott a hazai olajkutatásba, valamint 

külföldi megkeresésre Franciaországban, Felső 

Assamban, Indiában és Burmában végzett 

torziós inga méréseket. 

A földtani és a geofizikai munkák jobb 

összehangolását már többen felvetették. A 

Nemzetgyűlés 1926. január 22-i 499. számú 

illésén a Pénzügyminisztérium részéről TEMES¬ 

VÁRI Imre előterjesztésében jelezte, hogy „az 

állami geológusoknak és geofizikusoknak 

sikerült új földgáz és olaj helyre találni (Ha¬ 

jdúszoboszló, Hévíz), nincs viszont fúrásra 

pénz”. NOPCSA Ferenc, a Magyar Királyi 

Földtani Intézet igazgatója, 1926-ban írásban 

jelezte a Földművelésügyi és a Pénz¬ 

ügyminisztériumnak, hogy az eredményes 

kutatások érdekében a geofizikai és a földtani 

kutatásokat együtt kellene tervezni. 

1930-ban jelentős változás következett be, 

mert az 1910 óta a Pénzügyminisztériumban 

működő Bányageológiai osztályt beolvasztották 

a M. Kir, Földtani Intézetbe. A 

Földművelésügyi Miniszter a Pénz¬ 

ügyminiszterrel egyetértőleg 74477/1930. II. 

4. rendelete a következőt mondta ki: „A 

bányászati kutatások programját évenként az 

M. Kir. Pénzügyminisztérium Bányászati 

Főosztálya az igazgatóság javaslatának figye¬ 

lembevétele alapján terjeszti az M. Kir. Pén¬ 

zügyminiszter úr elé. A Pénzügyminiszter úr 

egy geológiai bizottságot szervez és ezen 

bizottság véleményének megállapítása után 

dönt az előterjesztett program mikénti keresz¬ 

tülvitelét illetően. A geológiai tanácsadó bizot¬ 

tság elnöke közéletünk valamelyik kiválósága 

lesz, ügyvezető alelnöke a M. Kir. Pénz¬ 

ügyminisztérium Bányászati Főosztályának 

vezetője, tagjai pedig a M. Kir. Földtani 

Intézet igazgatója, az egyetemek geológus 

professzorai és esetleg néhány kiválóbb szak¬ 

ember”. Az elnököt 5 évre, az alelnököt és a 

tagokat 3 évre bízta meg a Pénzügyminiszter. 

A Pénzügyminiszter közölte, hogy milyen 

összegű hitelt bocsát a bányageológiai kuta¬ 

tások rendelkezésére. A Pénzügyminiszter 

41776/1930. XV. számú rendeletében az 

alábbi geológiai tanácsadó bizottságot szer¬ 

vezte: 

Elnök: TELEKI Pál gróf miniszterelnök 

Ügyvezető alelnök: BÖKM Ferenc minisz¬ 

teri tanácsos, aPM XV. főoszt. vezetője 

Bizottsági tagok: Böckh Hugó h. állam¬ 

titkár, Intézet igazgató, PAPP Károly egyetemi 

ny. r. tanár, VENDL Aladár műegyetemi ny. r. 

tanár, Mauritz Béla egyetemi ny. r. tanár, a 

Magyarhoni Földtani Társulat elnöke, Telegdi 

RoTH Károly egyetemi ny. rk. tanár. 

A bizottság feladata véleményadás volt a 

M. Kir. Földtani Intézet és a Pénz¬ 

ügyminisztérium Bányászati Osztálya által 

előtérj esztett évenkénti bányászatikutatásokról. 

A bizottság első ülését 1930. november 6-án 

tartotta a kunmadarasi geofizikai maximumon 

kitűzött mélyfúrás helyére vonatkozóan. 

Az 1934. XIV. törvénycikk (15) a Földmű¬ 

velésügyi Minisztérium XIV. fejezetében a M. 

Kir. Földtani Intézet dologi kiadásaira 70.000 

pengőt, kiküldetéseihez 25.000 pengőt biz¬ 

tosított. Ezen kívül a rendkívüli kiadások 

rovatán az Alföld geológiai tanulmányozására 

50.000 pengőt biztosítottak az Intézet részére. 

Ugyanezen törvény a XII. fejezetben a Pén¬ 

zügyminisztériumnál a 12. elmen belül bányás¬ 

zati kutatásokra és mélyfúrásokra 550.000 

pengőt adott. Éppen ez évtől az ELGI és a 

MKFI jóval szorosabban működött együtt a 

hazai kutatások tervezésében, mint korábban. 

1935-ben megalakították az Iparügyi Mi¬ 

nisztériumot és az átvette az Eötvös Loránd 

Geofizikai Intézetet a Pénzügyi tárcától. Az 

Iparügyi Minisztérium X. osztálya végezte a 

bányászati kutatásokat „...előtérbe hozták az 

állami kutatási területek sorrendiségét, s olyan 
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nyersanyagfajták megkutatását, melyek a nagy 

vállalatokat — külföldi beszerezhetőségük 

miatt különösebben nem érdekelték” (NOSZKY 

J., 1969). Az Iparügyi Minisztérium X. osz¬ 

tálya szakmailag felülvizsgálta és irányította az 

állami célkitűzéseket (bükkszéki olaj, gyön- 

gyösoroszi ólom-cink, űrkúti mangán, recski 

réz és nemesfém, valamint a komlói kincstári 

szénterület bányaföldtani felvétele, a készletek 

meghatározása). 

Az 1938. XXII. törvénycikk (17) intéz¬ 

kedik az 1938/39. évi állami költségvetésről, 

melyben a XIII. fejezet az Iparügyi Miniszté¬ 

rium és ebben az 5. cím a „Bányászat és 

Bányászati kutatások”. Ezen belül a személyi 

járandóságok nincsenek bontva, de a 3. rovat 

a Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 

dologi kiadásaira 6.420 pengőt irányzott elő a 

költségvetésből, míg kiküldetési költségként 

1.500 pengő szerepel a kiadási rovaton. Ekkor 

5 ío főállású és 8—10 fő óradíjas geofizikust 

foglalkoztatott az Intézet. Az állami költség- 

vetésből ugyanezen törvénycikk bevételi ro¬ 

vatán a bányászatnál a bányatermék eladásból 

és ásványolaj termelésből 2 millió pengő 

jelentkezett. A közvetlen ipari kutatás az 

Iparügyi Minisztérium költségvetésében a 

rendkívüli kiadások rovatán 5. címen belül 

bányászati kutatás és mélyfúrás címen 723.000 

pengő volt. 

Az 1938. XXII. törvénycikk az 1938-39. 

évi állami költségvetésről a Földművelésügyi 

Minisztérium XV. fejezetében dologi kiadásra 

85.000 pengőt, kiküldetésre 35.000 pengőt 

biztosít a Mezőgazdasági Tudományos és 

Kísérletügyi Intézmények költségvetési címen 

belül. Ugyanakkora rendkívüli kiadásoknál az 

Alföld agrogeológiai kutatásaira 70.000 pengőt 

és a M. Kir. Földtani Intézet szerződéses 

munkáira 24.000 pengőt biztosított a költség¬ 

vetésből. Az Intézet létszámát a Földművelés- 

ügyi Minisztérium határozta meg, mely 1939- 

ben 28 geológus, 6 vegyész és 24 alkalmazott 

volt. 

A II. világháború idején részben a Földmű¬ 

velésügyi, részben az Iparügyi Miniszter 

megbízásából megkezdte a kárpátaljai és az 

erdélyi területek földtani térképezését, bánya¬ 

geológiai felvételeit, hidrogeológiai és mérnök- 

geológiai munkáit a hagyományos síkvidéki és 

agrogeológiai felvételek mellett. Ebben az 

időben 30 fő geológus és 55 fő külső munka¬ 

társ tartozott a M. Kir. Földtani Intézethez. 

A II. Világháború után a Földtani Intézet 

változatlanul a Földművelésügyi Minisztéri¬ 

umhoz tartozott. 1948. szeptember 5-én a 

2050/48. sz. Kormányrendelet a MÁFI Talaj¬ 

tani és Agrogeológiai osztályából létrehozta a 

Magyar Országos Talajtani Intézetet az FM 

felügyelete alatt, a MÁFI megmaradt részét 

pedig az Iparügyi Minisztériumhoz rendelte 

(Rónai, 1969). 

Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1941-ben 

14 szakembert foglalkoztatott. 1945 után az 

Intézet a Földtani Intézet hátsó épületébe 

költözött át. A 3600/1949. (IV, 23.) Kor¬ 

mányrendelet a Földtani Intézetet és a Geofi¬ 

zikai Intézetet ipari kutatási szervvé nyil¬ 

vánította. Ezt a rendelkezést azonban a 4147/- 

1949. (VII. 13.) Kormányrendelethatálytalaní¬ 

totta és létrehozta a Földtani és Bányászati 

Kutatási Központot a Nehézipari Miniszter 

lő felügyelete és a Magyar Tudományos Tanács 

tudományos irányítása alatt. 

Ez a rendelet előírta, hogy a Földtani és 

Bányászati Kutatási Központ „működésével 

kapcsolatos személyi és dologi kiadások fede¬ 

zéséről a Nehézipari Minisztérium költség- 

vetésében kell gondoskodni”. Még ugyanez 

évben létrehozták a Bánya- és Energiaügyi 

Minisztériumot, melynek Földtani Osztálya 

látta el a felügyeleti teendőket. 

Az ezt követő időszak a központosított 

állami tervgazdálkodásé volt, mely jelentősen 

eltért a fejlett ipari országok földtani kutatási 

rendszerétől. 

A felsorolt tények, adatok alapján látható, 

hogy a múlt század második felében a világ 

fejlett államaihoz hasonlóan, Magyarországon 

is az állam hozta létre és folyamatosan fej¬ 

lesztette az állami feladatok ellátására a föld¬ 

tani intézményeit, ezek költségeit döntően az 

állami költségvetésből fedezte. 

Irodalom 

Andreics János: A Bánya- és Kohóipari 

Minisztérium — Az átmeneti gazdaság 

szervezése. — A Bánya XII. évf. 12. sz., 

Budapest 

ANDREICS János: A magyar bányászat és 

kohászat a világháború előtt, alatt és a 



104 Földtani Közlöny 123/1 

világháború után. A Bánya XII. év 1. 15. 

sz. Budapest 

Fekete Jenő & Pékár Dezsői Báró Eötvös 

Loránd emlékkönyv. MTA Budapest, 

1930. 

Az 1934. évi törvények gyűjteménye, Kiadja 

a M. Kir. Belügyminisztérium, Budapest, 

1934. Atheneum — XIV. Törvénycikk az 

1934-35. évi állami költségvetésről. 

Az 1936. évi törvények gyűjteménye, kiadja a 

M. Kir. Belügyminisztérium, Budapest, 

1936. Atheneum — XIX. Törvénycikk az 

1936-37. évi állami költségvetésről. 

Az 1938. évi törvények gyűjteménye, kiadja a 

M. Kir, Belügyminisztérium, Budapest, 

1938. Atheneum — XXII. Tön'énycikkaz 

1938- 39. évi állami költségvetésről, 

A M. Kir. Földtani Intézet Évi jelentései az 

1933-35. évekről Budapest, 1939, Stá¬ 

dium. 

A M. Kir. Földtani Intézet Évi jelentései az 

1939- 40. évekről. Budapest, 1943. Stá¬ 

dium. 

A M. Kir. Földtani Intézet Évi jelentései az 

1943. évről. Budapest, 1950. 

FÜLÖP József & Tasnádi Kubacska A.: 100 

éves a Magyar Állami Földtani Intézet. 

Budapest, 1969. 

A M. Kir, Földtani Intézet szervezete. Schön- 

brunn, 1869. 

A Földművelés-, Ipar és KereskedelemügyiM. 

Kir. Minisztérium ügyköréhez tartozó 

hatóságok és közegek MDCCCLXXI-ik 

évi Tiszti névtárának I. Statisztikai része. 

Pest, Tettyei Nándor és társa 1871. 

A Földtani Intézet Évkönyve I. kötet. Pest, 

1871. 

A Földművelésügyi M. Kir. Miniszternek gróf 

BETHLEN András 1890. évi működéséről a 

törvényhozás elé terjesztett jelentése. 

Budapest, 1892. Országgyűlési értesítő 

(5-25) 

LÁNYI Bertalan & Wahlner Aladár: A Bánya- 

törvényről szóló törvényjavaslat előadói 

tervezetének indoklása. Budapest, 1903 

(M. Kir. Nyomda) (Bányatörvény 353— 

374) (Felügyeleti illeték 379-383) 

LÓCZY Lajos: Az európai földtani intézetekről. 

M. Kir. Földtani Intézet 1910. évi jelen¬ 

tése, Fritz Ármin, Budapest, 912. 

LÓCZY Lajos: Igazgatósági jelentés. Franklin 

Társulat Budapest, 1911. M. Kir. Földtani 

Intézet 1909. évi jelentés 

LÓCZY Lajos: Igazgatósági jelentés. M. Kir. 

Földtani Intézet 1916. évi jelentéséből, 

Fritz Ármin, Budapest, 1917, (9-35.) 

SZEŐKE Imre: Bányajogi Döntvénytár. Tisza 

testvérek, Budapest, 1917 (Kutatás 64— 

175.) 

TÁRKÁNYI SZŰCS E. et ah: Magyar Bányajog. 

Közgazdasági Jogi Kiadó, Budapest, 1970. 

A Magyar Királyi Földtani Intézet szakember-létszámának alakulása 

néhány kiemelt év alapján 

Év Geológus 
Gyakornok, 

segédmunkatárs 

Külső 

munkatárs 

1869 4 2 - 

1871 7 2 — 

1910 24 7 10 

1918 24 — 12 

1925 14 — — 

1939 28 — - 

1941 30 - 55 
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Néhány európai földtani intézet 1910. és 1992. évi szervezeti és létszám összehasonlító adatai 

Ország Alapítás éve 
1910 1992 

Főhatóság Szaklétszám Főhatóság Szaklétszám 

1. Anglia 1835 Művelődésügyi 

Minisztérium 

20 Oktatás- és 

Tudományügyi 

Minisztérium 

506 

2. Ausztria 1849 Vallás- és 

Közoktatási 

Minisztérium 

21 Tudomány- és 

Kutatásügyi 

Minisztérium 

61 

3. Svédország 1858 ? 10 Ipari és Keres¬ 

kedelemügyi 

Minisztérium 

140 

4. Magyarország 1869 Földművelésügy 

i Minisztérium 

34 Ipari és Keres¬ 

kedelmi Mi¬ 

nisztérium 

155 

5. Németország 1873 Ipari és Keres¬ 

kedelmi Minisz¬ 

térium 

73 Gazdaságügyi 

Minisztérium 

366 

6. Finnország 1885 Iparügyi Mi¬ 

nisztérium 

20 Kereskedelmi 

és Iparügyi 

Minisztérium 

276 

7. Franciaország ? Közmunkák 

Minisztériuma 

27 Iparügyi Mi¬ 

nisztérium 

354 
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Fejlődési irányok a földtani tudományokban 

Dudich Endre 

Valamely tudományterület fejlődési irányait 

áttekinteni nehéz feladat, és hálátlan is, mert 

bizonyos mértékig mindig egyéni megítélés 

kérdése; a teljes tárgyilagosság szükségképpen 

elérhetetlen. 

Az alábbi összefoglalás a Magyarhoni 

Földtani Társulat elnökségének felkérésére 

készült és a Társulat 137., Szegeden tartott 

közgyűlésén került bemutatásra 1992. március 

18-án. 

Mint az UNESCO és az IUGS (a Földtudo¬ 

mányok Nemzetközi Uniója) egyik közös 

tudományos kutatási programjának, az IGCP- 

nek (Nemzetközi Földtani Korrelációs Prog¬ 

ram) szervezőtitkára, Párizsban dolgozva, 

hivatalból megismertem e témára vonatkozólag 

a geológiai tudományok számos nemzetközi 

vezető személyiségének véleményét. 

Az 1GCP Tudományos Bizottságával és 

Tanácsával (17 + 15 fö) „ötletbörzét” tartot¬ 

tunk e témában 1989. január-februárjában. 

Kérdőíven kikértük az 1GCP projektvezetők és 

nemzeti bizottságok véleményét is. 

Az eredményeket a következőkben foglal¬ 

tam össze. 

Új határterületek 

— A sarkvidékek (Antarktisz és Arktisz) 

föld- és jégtanának összehangolt komplex 

kutatása. 

— Az óceánfenék kutatása: tengeralatti 

földtan, beleértve a tengeralatti vulkáni műkö¬ 

dés, a tengeralatti hátságok stb. kutatását is. 

— A földkéreg alsó részének és az alatta 

elhelyezkedő földköpenynek a kutatása. 

— A Hold, valamint a Föld-típusú bolygók 

és holdak összehasonlító magmatektonikai 

fejlődéstörténeti vizsgálata. 

Tudományközi (interdiszciplinárisj megközelítés 

Alapvető követelmény a különböző tudo¬ 

mányágak módszereinek együttes alkalmazása 

és az eredmények szintetizáló értékelése: 

— Geológia—geokémia. 

— Fizika—geofizika—asztrofizika. 

— Hidrogeológia—hidrológia—hidraulika 

—oceanográfia. 

— Üledékföldtan—szerves geokémia—bio¬ 

geokémia, 

— Negyedkorfóldtan (különös tekintettel az 

eljegesedési időszakokra) és éghajlattan. 

Csúcstechno lógia 

A műszaki fejlődés legkorszerűbb ered¬ 

ményeinek bevetése: 

— Műszeres analitika (pl. ICP tömegspekt¬ 

rométer), P1XE (proton-indukált röntgensugár¬ 

zás), IPM (ion-szonda tömegspektrométer), 

szinkrotron, gyorsításos tömegspektrométer stb. 

— Nagy felbontóképesség! mély geo fizika. 

— Nagymélységű tengeri és szárazföldi 

kutatófúrások (le egészen a Mohorovicié-felü- 

letig, a földkéreg és a köpeny határáig). 

— A magmás kristályosodás, az üledékkép¬ 

ződés, valamint az üledékek kőzettéválásának 

(diagenezis) és későbbi átalakulásainak (epige- 

nezis) modellezése. 

— Nagynyomású és magas hőmérsékletű 

kísérleti kőzettan, a kőzetátalakulás (metamor¬ 

fózis) folyamatainak jobb megértéséhez. 

— Úrfényképezés és egyéb távérzékelési 

módszerek földtani alkalmazása. 

— Számítógépes adatbázis-hálózatok (a 

hangsúly ma már a hálózaton van) létesítése és 

használata. 
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Előnyt élvező kutatási irányok 

„Alapkutatás ” 

— A Föld és az élővilág őstörténete (első¬ 

sorban a félmilliárd évnél idősebb képződ¬ 

mények vizsgálata), a geoszférák (litoszfé¬ 

ra-hidroszféra—atmoszféra—bioszféra) köl¬ 

csönhatásai, különös tekintettel az élővilág 

szerepére. 

— A tömeges kihalások és újrafelvirágzások 

mechanizmusai, a törzsfejlődés „rugalmas¬ 

sága”. 

— A földtörténet sztratigráfiai (rétegtani) 

beosztása, minden lehetséges módszer együttes 

alkalmazásával (biosztratigráfia, litosztratigrá- 

fia, szekvenciasztratigráfia, ökosztratigráfia, 

kemosztratigráfia, megnetosztratigráfia stb.). 

— A földtani folyamatok (pl. üledékkép¬ 

ződés, kőzettéválás, lepusztulás stb.) sebes¬ 

ségének és sebességváltozásainak kutatása. 

— A kémiai elemek geokémiai ciklusai 

(körforgása), geokémiai rendszerek. 

— Fluidumok (folyadékok és gázok) moz¬ 

gásai a földkéregben, a fluidum-kőzet kölcsön¬ 

hatások kutatása. 

— Érces és nemérces ásványi nyersanyagok 

összehasonlító vizsgálata (tipológiája) és model¬ 

lezése. 

— A Föld belsejének dinamikája (különös 

tekintettel a földkéreg és a köpeny kölcsön¬ 

hatására). 

— A korai lemeztektonikai folyamatok és a 

lemeztektonika „rendellenes” részleteinek 

kutatása. 

— Háromdimenziós (térbeli) földtani térké¬ 

pezés, beleértve a szeizmikus tomográfiát 

(rétegfelvételeket) is. 

„Alkalmazott kutatás " 

— Továbbra is időszerűek, ha nem is 

mindenütt, a regionális földtani szintézisek 

(összesítések), részletes, komplex térképezés 

alapján, elsősorban nyersanyagelőrejelzési 

céllal. 

— Egyre nagyobb hangsúlyt kap a mélységi 

vizek kutatása, különös tekintettel a vegyi 

összetételükre (ártalmas szennyezések!) és 

mozgásukra. 

— Ásványi nyersanyagkutatás és bányászat 

kiterjesztése mintegy 5 km mélységig (a gaz¬ 

dasági feltételektől függően). 

— Földtani eredetű vagy vonatkozású 

természeti katasztrófák (földrengések, vulkánki- 

törések, földcsuszamlások stb.) vizsgálata 

egyfelől az előrejelzés, másfelől a kárcsökken¬ 

tés szolgálatában, 

— Tengerparti síkságok és szigetek műszaki 

földtana (süllyedő vagy aktív tengerszintemel- 

kedésnek kitett, sűrűn lakott és megművelt 

területek). 

— Műszaki földtan (mémökgeológia) a 

városfejlesztés és a településszervezés szol¬ 

gálatában. 

— Mezőgazdasági földtan (agrogeológia), 

különös tekintettel a természetes (nem mérgező) 

ásványi talajjavító anyagokra és a nyomele¬ 

mekre. 

— Új típusú ásványi nyersanyagok felkuta¬ 

tása és alkalmazása. 

— A geotermikus (hévíz, gőz és közvetlen 

magmahó) kutatása és felhasználása. 

— Tengeralatti ásványi nyersanyagkutatás 

(már nem csak a selfen — a szárazföldi párká¬ 

nyon — hanem a nagymélységű tengerfenéken 

is). 

— Rugalmas, a piac változásait követni 

képes ásványvagyon- nyilvántartási és értékelési 

számítógépes módszerek fejlesztése. 

Ismeretátadás a fejlődő országoknak 

— Nemzetközi kutatások végzése a fejlődő 

országok szakembereinek bevonásával. 

— Regionális (több országot kiszolgáló) 

laboratóriumok létesítése és üzemeltetése. 

— Regionális továbbképző központok 

létesítése és rendszeres működtetése. 

— Adatbázisok és hálózatok létesítése és 

hozzáférhetővé tétele. 

Ennek az összesítésnek az elkészülte után, 

1989—1990 folyamán Európában nagy poli¬ 

tikai-gazdasági változások mentek végbe. Ezek 

nem csak Európát érintették, hanem kihatással 

vannak az egész világra. Joggal lehet mondani, 

hogy „korszakváltás” történt. 

Ennek tudatában — bár korántsem csupán 

ezért — világméretben ismételten foglalkoztak 

a tudományok szerepével és irányzataival. 

1990 júniusában az UNESCO-nál, Párizs¬ 

ban, magas szintű kollokviumot tartottak „A 
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tudomány a jövő társadalmáért” címmel. A 

földtudományokról A. J. Naldrett professzor 

(Kanada), az IGCP Tanácsának elnöke beszélt. 

1990 decemberében Acapulcóban (Mexikó) 

nemzetközi konferenciát tartottak „A tudomány 

és a technika Latin-Amerika jövőjéért” címmel. 

A földtudományokat H. A. F. Chaves pro¬ 

fesszor (Brazília), az IGCP Tudományos Bizott¬ 

ságának elnöke képviselte. 

1991-ben Sao Paulóban (Brazília) nemzet¬ 

közi szemináriumot tartottak „Új irányok a 

geológiában” címmel. Fő szervezője U. G. 

CORDANI professzor volt, a Földtudományok 

Nemzetközi Uniójának (IUGS) elnöke. Ezen a 

konferencián 16 előadást tartottak. Ezek területi 

és tematikus összetétele annyira jellegzetes, 

hogy érdemes felsorolni őket. 

1. E. SEIBOLD (Németország): A földtan 

szerepe a környezetjavítást célzó tervezésben. 

2. P. C. SoarES (Brazília): A földtan és a 

társadalom — távlatban. 

3. M. Bensaid, A. Hafdi (Marokkó): A 

geotechníka és a nemérces ásványi nyers¬ 

anyagok szerepe a fejlődésben 

4. A. C. REBOU£AS (Brazília): A mélységi 

vízkutatás fejlődési irányai 

5. V. L. Barszukov (Oroszország): Az 

Összehasonlító bolygótan és a Föld őstörténete 

6. J. M. Dercourt (Franciaország): Új 

irányok a szerkezetföldtanban 

7. N. Petit-Maire (Franciaország): A 

földtudományok szerepe az éghajlatváltozások 

előrejelzésében. 

8. W. G. E. CALDWELL (Kanada): Nagy¬ 

léptékű tudományközi együltmüködésiprojektek 

a földtan jövőjében. 

9. R. BRETT (Egyesült Államok): Az USA 

prioritásai a földtudományi kutatásban a követ¬ 

kező évtizedre. 

10. M. Schmidt-ThomÉ (Németország): A 

földtan szerepe a német fejlesztési politikában. 

11. O. K. MARIN1, E, T. QUEIROZ (Brazí¬ 

lia): Brazília fő érctartományai és az ásványi 

nyersanyagkutatás. 

12. C. A. Kogbe (Nigéria): Az afrikai 

kraton-jellegű medencék társadalmi-gazdasági 

jelentősége. 

13. G. O. KÉSSÉ (Ghana): A földtan fej¬ 

lődése és jövője Ghánában. 

14. R. VOLKOV, A. V. IuiN (Orosz¬ 

ország): A Szovjetunió Tudományos Akadémiá¬ 

jának prioritásai a rétegtani, üledékföldtani és 

szerkezetföldtani kutatásban. 

15. Zh. Bingxi (Kína): A földtan jövője 

Kínában. 

16. A. C. ROCHA-CAMPOS (Brazília): A 

földtudományok szerepe az Antarktisz kutatásá¬ 

ban. 

Mindezek alapján felismerhetőnek látszanak 

bizonyos egyértelmű jellegzetességek és irá¬ 

nyok. 

1. Rendszer-szemlélet: A Föld bolygó mint 

„rendszerek rendszere”, amelynek geoszférái 

sokszoros, bonyolult kölcsönhatásban álltak és 

állnak. 

2. Tudományköziség és nemzetköziség: 

mindent sokoldalúan, teljes bonyolultságában 

kell vizsgálni, a párhuzamosságokat és a fedé¬ 

seket kerülve, egyesült erővel. 

3. A mélység (alsó kéreg, köpeny) és a 

„magmásság” (a teljes Naprendszer) felé ha¬ 

ladás az alapkutatásban, egyre fokozódó (és 

egyre költségesebb) műszer és egyéb technika 

— beleértve számítástechnika — igénnyel. 

4. Kezdeményező tevékenység a környezet¬ 

védelem minden területén és minden léptékben, 

beleértve a természeti katasztrófák előrejelzését 

és az általuk okozott károk csökkentését. 

5. Fokozódó behatolás a földméretű vál¬ 

tozások („Global Change”) területére: a múlt 

folyamataiból előrejelezni a jövő lehetséges 

változatait. (Nem csak egy féle jövő lehetséges!) 

6. A közvetlen, már most felmérhető, és a 

jövőben várható (bizonyos valószínűséggel 

előre jelezhető) társadalmi igények szolgálata 

(nem elvi megfontolásokból kiindulva, hanem 

pragmatikusan, tapasztalati alapon („geotech- 

nológia”, „geoengineering”). 

7. Az alapadat-kezelés (fokozódó) nehéz¬ 

ségeivel való megküzdés (hálózatokká össze¬ 

kapcsolt számítógépes adatbázisok). 

Megjegyzendő, hogy a mindenáron való 

számszerűsítés (kvantifikálás) és a „számítástec¬ 

hnikai sámánkodás” már a múlté. A számítógép 

megtalálta a maga helyét a tudomány többi 

eszköze között: a kutatót szolgálja, nem pedig 

fordítva. 

A földtani tudományok, de különösen az 

azokkal foglalkozó szakemberekjövóje számára 

feltétlenül szükséges és minden, erkölcsileg 

megengedhető eszközzel előmozdítandó a 

behatolás 
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megengedhető eszközzel előmozdítandó a 

behatolás 

— a döntéshozókhoz (politikai és gazdasági 

vezetőkhöz), 

— a közvéleménybe (az oktatás minden 

szintjén és a tömegtájékoztatásban). 

E téren nagy a lemaradás, a sürgős bepdtol- 

nivaló. 

Nyilvánvaló, hogy a különböző jellegű és 

fejlettségi szintű országok számára más-más 

prioritások adódnak, a felsorolt témakörökből, 

kutatási irányokból nem ugyanazokon lesz a 

hangsúly. 

Ezt a sao pauloi előadások nagyon vilá¬ 

gosan tükrözték. 

A „csökkenő szabadságfok” sorrendjében: 

1. Fejlett ipari országok (pl. Egyesült 

Államok, Kanada, Németország): a gazdasági 

nehézségek (recesszió) ellenére valódi választási 

és kezdeményezési lehetőség van; mód nyílik 

az élen haladásra, új utak keresésére. 

2. Közepesen fejlett országok (pl. Orosz¬ 

ország; de hazánk is ebbe a csoportba tartozik). 

Ezen országok kutatói válaszút előtt állnak: 

gyors és nagy erőfeszítést igénylő felzárkózás 

az „élcsapathoz”, vagy végzetes lemaradás, 

lecsúszás a fejlődő országok csoportjába. Nincs 

mód minden rész-szakterület hatásos és színvo¬ 

nalas művelésére. A hagyományok, a jelenlegi 

szint és a „szürke állomány”, valamint a műs¬ 

zaki feltételek figyelembevételével ki kell 

választani néhány szakterületet és ezekre össz¬ 

pontosítani minden erőfeszítést. Még fájdalmas 

lemondások árán is. Meg kell ragadni minden 

kedvező (alárendeltséget nem jelentő) tudomá¬ 

nyos-műszaki együttműködési lehetőséget. Ez 

életbevágó, és itt „szeretem — nem szeretem” 

előítéleteknek nincs helyük. 

3. Fejlődő országok (Brazília, Ghana, Kína, 

Marokkó, Nigéria): ezeknél a nagy változások 

csak késve érvényesülnek. Egyelőre még előtér¬ 

ben maradnak a „hagyományos” irányok: 

földtani térképezés, ásványi és energia-nyer¬ 

sanyagok kutatása. „Vállalkozásra” ebben az 

országcsoportban kétféle lehetőség nyílik: a 

hagyományos tevékenységekben korszerű 

módszerekkel való közreműködés, és az ezeken 

túlmutató „modem” irányok fokozatos, az 

igényekkel és lehetőségekkel számot vető 

bevezetése, 

4. Legkevésbé fejlett országok. Jellemző, 

hogy ezek nem is voltak képviselve a sao 

paulói konferencián. Ilyen pl. Mali vagy Bangla 

Desh. Ezekben „létért való küzdelem” folyik, 

a szó legszorosabb értelmében, az éh- és szomj¬ 

halál, a járványok és a természeti (meg nem 

csak természeti) katasztrófák ellen. 

Mindennél fontosabb a jó ivóvíz kutatása; 

második helyen áll a termőföldek megőrzése és 

javítása, (Természetesen mindkettő nem csak 

geológiai feladat.,..) 

A legfejlettebb országok csoportja kivéte¬ 

lével fennáll a „szürke állomány el¬ 

menekülésének" (brain órain) veszélye. A 

csábításnak leginkább a tehetséges fiatal kutatók 

vannak kitéve — külföldi ösztöndíj, doktorátus, 

továbbképző tanfolyam után „kint maradni”. 

Másrészt a már „bizonyított”, nemzetközi 

elismerést szerzett szakemberek vannak kitéve 

a kísértésnek. (Mindez akkor is igaz, ha jelen¬ 

leg a földtani tudományokban nincs „kon¬ 

junktúra” , sőt jelentős a munkanélküli kutatók 

száma a fejlett országokban.) Azt már tapasztal¬ 

tuk, hogy adminisztratív intézkedések, tiltások 

ezt nem képesek megakadályozni. Sajnos, 

legtöbb esetben a kötelességtudatra, erkölcsi 

szempontokra való hivatkozás sem. Megfelelő 

munkalehetőségek és elfogadható anyagiak 

biztosítása képes csak ezt a folyamatot legalább 

lassítani... 

Minden probléma, nehézség és akadály 

ellenére napjainkban kirajzolódni látszik egy, 

az emberiség egyetemes történelemében párat¬ 

lan esély: az alkotó intuícióval párosult el¬ 

fogulatlan értelem (intellektus) világméretű 

diadalának lehetősége a különféle, de mindig 

valamilyen módon egyoldalú ideológiák és a 

szűklátókörű, csak a közvetlen gyakorlattal 

törődő „józan ész” (common sense) fölött. 

A sao paulói konferencián P, C. SoARES 
ezt az alábbiakban foglalta össze. 

1. A „nyersanyag + tőke + munka” hár¬ 

massága helyett a tudomány és technika jut 

meghatározó szerephez. 

2. A háború, és a rá való felkészülés, 

helyett a békés együttélés, sőt tevékeny, köl¬ 

csönös hasznú együttműködés válik jellemzővé. 

3. Az ideológiával meghatározott, merev, 

hosszútávú tervezést egyfelől és a teljesen 

„szabad" gazdaságot másfelől rugalmas közép¬ 

távú tervezés váltja fel, amely nyitva hagy 

különféle lehetséges változatokat. 

4. A futószalagos automatizálást, a tömeg- 

termelést a robottechnika és a mesterséges 
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5. A termelés-szervezésben a vízszintes 

jelleget mindinkább a függőleges (a „teljes 

profil”) váltja fel. 

6. A dolgozók egy-egy munkafeladat helyett 

bizonyos célok elérésére szakosodnak, nagyobb 

rugalmassággal, önállósággal és „átállási” 

készséggel. 

7. A nyersanyagok maximális, és leg¬ 

nagyobb azonnali haszonnal való fel- 

használására való törekvés helyet ad az ésszerű 

nyersanyag- és környezet-gazdálkodásnak, a 

valóban „gazda” módjára való viselkedésnek. 

8. A fogyasztói társadalom „vedd meg, 

használd és dobd el, hogy újat vehess” jelszava 

helyett előtérbe kerül a takarékosság és az 

újrafelhasználás (reciklálás). 

9. A minden áron való újítás, újdonsághaj- 

hászás helyett a valódi értékek keresése és 

megőrzése új, sokszínű kulturális egység felé 

vezet. Megszűnik a természettudományok és a 

technika mesterséges elkülönülése a humán 

tudományoktól és a művészetektől; ezek kölcsö¬ 

nösen megtemékenyítik egymást. 

Vágyálom, utópia, fantasztikum? 

Meglehet. Előítéleteink, eddigi tapasztala¬ 

taink arra tesznek hajlamossá, hogy könnyedén 

kimondjuk ezt a lesújtó ítéletet. 

De lehet, hogy tényleg a valóság kényszere, 

a fejlődési irány ez. 

Akárhogy álljon is a dolog, szerintem egy 

dolog nem lehet vitás. 

Ez pedig a tudomány embereinek (szán¬ 

dékosan nem szűkítem le a kört a „tudósok” 

kissé elkoptatott szóval) a felelőssége a jövőért. 

Az egész emberiség, és vele az egész Föld 

jövőjéért. 

Nem mondhatjuk majd fiainknak és unoká¬ 

inknak, hogy „nem tudtuk”, hogy „nem láttuk 

világosan”. Még azt sem, hogy „nem volt 

lehetőségünk véleményt nyilvánítani”. Legfel¬ 

jebb azt, hogy minden erőfeszítésünk ellenére 

sem hallgattak ránk, hogy figyelmeztetésünk 

„pusztába kiáltott szó”, falra hányt borsó 

maradt. 

De vállalnunk kell azt a kockázatot is, hogy 

esetleg meghallgatnak. Sót, hogy esetleg még 

hallgatnak is ránk. 

1992 júniusában lesz Rio de Janeiróban, 

Brazíliában, az Egyesült Nemzeteknek a Kör¬ 

nyezettel és Fejlődéssel foglalkozó Konferen¬ 

ciája (UNCED, United Nations Conferenceon 

Environment and Development) államfoi-kor- 

mányfői szinten. 

A küldöttségekben a tudomány emberei is 

helyet kapnak, és a politikai tanácskozással 

párhuzamosan tudományos konferenciát és 

tartanak. 

Szülőbolygónk jövője a tét. 

Az „AGENDA ’21”-ét, a jövő század 

teendőit, már össze is állították. 

Csak el kell fogadni. 

És végrehajtani. Részleteiben is. Másokra 

várás nélkül. 

Nemcsak a földtani tudományok művelői¬ 

nek... 
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Vállalkozások a geológiában 
— egérűt. a válságból? 

FÖLDESSY János 

Azt a megtisztelő lehetőséget kaptam az 

Elnökségtől, hogy a Közgyűléshez kapcsolódó 

előadás szerzője lehetek. Ezt viszont azzal a 

feladattal nehezítették meg számomra, hogy a 

vállalkozások és a geológia kapcsolatának 

témáját tűzték ki tárgyként. 

A témaválasztást valószínűleg az a kínzó 

kérdés motiválta, ami ma a legtöbbünkben fel¬ 

merül: milyen kiutakat lehet találni a földtan 

jelenlegi válságos állapotából? 

A tudomány és a vállalkozás a társadalom 

két külön szférája volt és marad. Nem be¬ 

szélünk arról, hogy a földtani tudományt vál¬ 

lalkozási formában kellene művelni, vagy 

földtani alapadatokat kellene árusítani. A föld¬ 

tan viszont olyan hasznos technológia, eszköz, 

amely közvetlenül is szolgál igen jelentős 

gazdasági célokat. Ilyen mivoltában már van 

piaci értéke, kereslete és kínálata, tehát kapcso¬ 

lódhat vállalkozásokhoz, vagy beépülhet azok¬ 

ba. Az alaptudomány és az alkalmazás szim¬ 

biózisban él. Az alkalmazási oldal közvetlenül, 

vagy az adózáson keresztül közvetve anyagi 

forrásokat biztosít, és olyan kérdéseket vet fel, 

amelyek megoldása a tudomány feladata. A 

kérdések megoldására a tudomány dolgoz ki új 

módszert időről időre az alkalmazás számára, 

így egymás fejlődésére a két szféra katalizátor¬ 

ként hat. 

A vállalkozás nem varázs-szó. Nem lesz 

képes megoldani a szakmai munkanélküliség 

problémáját. Nem fogja helyettesíteni a tudo¬ 

mányt és nem fogja pótolni a tömegesen leállni 

kényszerülő bányavállalatok szerepét sem. 

Közvetlenül sürgős szükség van azonban arra, 

hogy a földtani kutatásokat, fejlesztést finanszí¬ 

rozó állam helyett új anyagi forrásokat keres¬ 

sünk. Az új források egyike a vállalkozás. 

Másrészt az is igaz, hogy a gazdasági szer¬ 

kezetváltás a bányászatban a környezet- és 

vízgazdálkodásban új lehetőségeket is nyit. Az 

új lehetőségek kihasználásának egyik útja a vál¬ 

lalkozás. Bár köztudott, hogy a földtan számos 

egyéb formában vállalkozhat, én most a nyers¬ 

anyagkutatásokra fogok szorítkozni, mivel ma 

is ez a legnagyobb munkaadó csoport az állami 

szolgálatokon kívül. 

A vállalkozás uralkodó szerepet fog kapni 

a földtan alkalmazott területein Ezért hasznos, 

ha beszélünk azokról a lényeges feltételekről, 

amelyek megléte esetén a vállalkozások a 

földtannal kapcsolatos ágazatokban gyökeret 

tudnak verni. 

A szükséges feltételeket — fontossági sor¬ 

rendben — az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

— vállalkozói szemlélet, 

— szervezeti keretek, 

— tőke, 

— jogi keretek, 

— szakmai felkészültség. 

Vállalkozói szemlélet 

Ezt a feltételt tartom a legfontosabbnak, 

mivel ez a motorja a piacgazdaság fenn¬ 

maradásának, még sok más feltétel hiánya 

esetén is. Ennek, azaz az egyéni motivációnak 

és akaratnak hiányában bármely egyéb kedvező 

körülmény hatástalan marad. 

A vállalkozói szemléletnek a földtanban 

erős hagyományai vannak, ezek azonban ha¬ 

zánkban az utóbbi évtizedekben háttérbe szorul¬ 

tak. Hosszabb történelmi bizonyítás helyett itt 

egy pontra szeretnék utalni. Nem véletlen, 

hogy a földtan gyökerei AGRICOLA révén 

Freiberghez, magyar hagyományaink pedig 

Selmechez kötődnek. Példák hosszú sorát 

lehetne állítani arra, hogy neves szakmai tudós 

elődeink munkájuk során mennyire szem előtt 

tartották minden időpontban a vállalkozási 

szemlélet két sarokpontját, a befektetendő koc¬ 

kázatot és az elérhető nyereséget. 

Ezen érzékek tompítása a központi tervgaz¬ 

dálkodás bevezetésével kezdődött. Ekkor a 

szakemberek és vállalati gazdasági vezetők 

kezéből kikerült a kockázaton alapuló döntés 

lehetősége, és központi tervek műszaki vagy 

tudományos végrehajtói szerepébe kényszerül- 
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tek. Elég Papp Simon személyes tragédiájára 

hivatkozni ahhoz, hogy értsük, milyen veszél¬ 

lyel kellett számolnia annak, aki el- 

lenszegülGmkt. Negyven év alatt olyan geoló¬ 

gus, geofizikus generációk nőttek fel, akik csak 

kutatási költségekkel számolhattak, a kutatás 

elismert hasznával nem. A munkájuk ered¬ 

ményét olyan bányamérnökök vették át, akik a 

beruházásnál közpénzeket kaptak alapjuttatás¬ 

ként, a termelési terveket pedig többnyire 

tonnában, nem pedig forintban írták elő szá¬ 

mukra. E téren a földtani kutatás, a hozzá 

kapcsolódó bányászattal együtt az amúgy sem 

fejlett gazdasági szemléletéről híres magyar 

ipar legkonzervatívabb ágazatát képezte egészen 

a közelmúltig. 

Ehhez képest hirtelen és gyökeres változást 

jelentett a tőkés piacgazdaság bevezetése. Új 

környezet ez mindenki számára, dolgozzon akár 

a vállalkozásokban, akár az alapkutatás vagy 

oktatás államilag fenntartott intézményeiben. 

Az új környezet pedig új szemléletet és reagá¬ 

lást követel meg. Az átmenet túlélői azok 

lesznek, akik ehhez alkalmazkodni tudtak. 

Vállalkozói szervezetek 

Elméletben igen széles azoknak az alkal¬ 

mazásoknak a köre, amelyek a földtanhoz 

kapcsolódhatnak. Változatos tevékenységi 

formák lehetségesek, kezdve a szakértéstől, 

illetve a szolgáltatási tevékenységtől a kockázati 

tőkebevonással történő kutatásig, majd a kuta¬ 

táshoz kapcsolódó bányászati beruházásig. 

Hasonlóan változatosak a lehetséges szer¬ 

vezeti formák az egyéni vállalkozástól a gmk- 

kon, bt-ken keresztül a kft. és rt, szervezetekig, 

nem beszélve a hazai piacon is feltételezhetően 

megjelenő multinacionális vállalatokról. 

E vállalkozások már ma is fontos, bár pon¬ 

tosan még fel nem mért arányban játszanak sze¬ 

repet a nyersanyagkutatásban és a bányászat¬ 

ban. A teljesség igénye nélkül, méret szerint 

csoportosítva a következő állapotot vázolhatjuk. 

— Az 1 millió forint alatti alaptőkével, nem 

jogi személyként működő gazdasági társaságok 

száma több tucatra, esetleg százra tehető. 

Nagyobb részben a szolgáltatások, szaktanács- 

adás területén alakultak. Tekintve, hogy emlí¬ 

tésre méltó tőkével rendszerint nem rendelkez¬ 

nek, így kutatási befektetőként nem jöhetnek 

számításba. 

— Az 1—10 millió forint alaptőke csoport¬ 

ban szintén több, mint tíz megalakult, főleg kft. 

formában működő társaságról van tudomásom. 

Ezek nagyobb része szolgáltat, más részük már 

kisebb kutatásokra vállalkozik is. 

— A 10—100 millió forint alaptőkecsoport¬ 

ban számos, a korábbi bányavállalatokról, 

kutató vállalatokról leválasztott részlegből 

alakult gazdasági társaság található. Itt találunk 

már néhány, a külföldiek részvételével működő 

céget is, az ásványbányászat területén. Ebbe a 

csoportba sorolható földtani magánvál¬ 

lalkozásaink korai pionírja, a MÁTYÁS féle 

Geoproduct Kft. is, amelynek kb. hatvanféle 

terméke, külkereskedelmi kapcsolatai vannak, 

s piaca felöleli a természetgyógyászattól a 

csirke- tenyésztésig ívelő spektrumot. 

— A 100—1000 millió forintos alaptőke 

csoportban tömörül a legtöbb hazai bányászati 

gazdasági társaság, amelynek tőkéjében még 

mindig az állami tulajdonrész a domináns. Ilyen 

méretű a külföldi tőkével működő vállalatok 

többsége: ír tőkével a vegyesásvány bányászat¬ 

ban, angol tőkével a díszkő bányászatban és 

termelésben, osztrák tőkével a dolomit ter¬ 

melésben, vakolat gyártásban, valamint a 

kavicsbányászatban. 

— Az 1000 millió feletti csoportba lépve 

lecsökken az igazi vállalkozások száma. Itt 

találhatók a szénbányászati vállalatok, az urán¬ 

bánya, illetve a bauxitbányák. Ezek akár ál¬ 

lami, akár 100 % állami tulajdonban lévő 

társasági formában üzemelnek, nagyrészt megő¬ 

rizték a tervgazdálkodási rendszerből áthozott 

konzervatív szemléletüket. 

— Külön osztályba sorolható a MÓL Rt., 

melynek kutatási kiadásai önmagukban kb. 

tízszeresét teszik ki a szilárdásványi ágazatban 

kutatásra fordított öszes befektetésnek. Bár a 

cégtáblán Rt. szerepel, ez a cég 100 % állami 

kézben maradó monopol vállalat. A jövőben 

már számolnak új vállalkozók megjelenésével a 

kőolaj-földgáz kutatásban és termelésben is. 

Tőkebefektetések a földtani kutatásban 

Fentiek alapján becsülhető, hogy a bányá¬ 

szati és nyersanyag kutatási ipar 10—20 %-a 

már vállalkozások kezében van. Pénz viszont 

továbbra sincs a kutatásokra, számos okból. Az 

egyik fő ok, hogy az említett társaságokba 

bevitt tőke nagyrésze inkurrens kutatási eszköz 
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vagy létesítmény, amely főleg bérmunkát keres, 

és nem szabad pénzeszköz, melyet kockáztatni 

lehetne. A másik ok, hogy hiányzik a stabil 

jogi keret, A harmadik ok, hogy nem alakítot¬ 

tuk ki a földtan és a pénz kapcsolódásának 

megfelelő módjait. 

Az első két ok rajtunk kívül áll, s csak re¬ 

ménykedhetünk abban, hogy a megoldást 

megtalálják. A harmadik okon viszont magunk 

is tudunk segíteni azzal, hogy szakmai is¬ 

mereteinket megfelelő gazdasági szemlélettel 

egészítjük ki. Ebben ma még a hosszú út lege¬ 

lején járunk. 

Nincs például tiszta kép arról, hogy milyen 

nyersanyagok termelhetőek gazdaságosan, 

melyek azok, amelyekben még kutatási pers¬ 

pektíva van, s melyek azok, amelyeket le kell 

írni, bármekkora is a veszteséges termelés 

fenntartását szorgalmazó lobbyk nyomása. 

Ennek első lépése a műrevalóság kérdésének 

gyökeres átértékelése és a gazdasági szemlélet 

beültetése ebbe a rendszerbe. 

Hiányzik a hazai kutatási-bányászati vál¬ 

lalkozásokból a nyersanyagkutatási kockázat 

vállalása, illetve a jogi szabályozásból a ku¬ 

tatási kockázatot vállaló védelme, s a kutatási 

kockázat elismerése adókedvezmények for¬ 

májában . 

Ahhoz, hogy valaki a kutatási kockázatot 

vállalva a vállalkozási versenypályán indulhas¬ 

son, természetesen pénzre, mégpedig sok 

pénzre van szüksége. Mivel a szakmai tudás, a 

lehetőségek ismerete, valamint a pénz legtöbb¬ 

ször más-más zsebben található, a szakem¬ 

bereknek olyan nyelvet kell megtanulniuk, 

amelyet a pénz birtokosai, a lehetséges befek¬ 

tetők használnak. Biztos ugyanis, hogy nem az 

állami költségvetés lesz a finanszírozója a 

kutatásnak és a bányászatnak, hanem külföldi 

és belföldi befektető tőkés vállalkozók. így 

ahhoz, hogy ezeket megnyerjük a bányászat¬ 

nak, sok más egyéb befektetési lehetőséggel 

szemben, gazdaságilag kell kimutatnunk azt, 

hogy a kutatás nyereségesebb lehet, mint más 

ipari vállalkozás, s hogy a bányászati befektetés 

is attraktív, bizonyos feltételek esetén. 

Jogi keretek 

Az állam tulajdonosa a földtani kutatással 

feltárható nyersanyagkincseknek, és elsődleges 

haszonélvezője az ebből származó anyagi for¬ 

rásoknak. Ha a földtani kutatás, illetve a bá¬ 

nyászatjói megy, elsősorban a kincstárnak van 

oka örülni. Ezért arra is szükség van, hogy 

ezeket az elveket ne csak a szakemberek és a 

befektetni szándékozók értsék, hanem a kutatás¬ 

sal és bányászattal foglalkozó állami hivatalok, 

hatóságok is. Ezt a megértést fejezi ki az állam 

a törvényeiben. Gazdaságpolitika kérdése, hogy 

az állam a bányászat támogatásának, vagy 

visszaszorításának stratégiáját választja. A 

közeljövőben életbe lépő bányatörvény az első 

próbálkozást jelenti a piacnak a bányászathoz 

történő igazításában. Sajnos a bányatörvény 

lényeges pontjai háttérbe szorulnak a vál¬ 

lalkozás szempontjából lényegtelen, de az 

állami gépezet szempontjából fontosabb szer¬ 

vezeti kérdések mögött. Csak remélni lehet, 

hogy a magyar bányatörvény nem annak körül¬ 

ményes körülírása lesz, hogy milyen feltételek 

miatt lehetetlen a földtani kutatás Magyarorszá¬ 

gon. Ebben az esetben ugyanis akarva, akarat¬ 

lanul a földtani adottságokban kedvezőbb 

környező országokba fogjuk tessékelni a nálunk 

befektetni szándékozókat. 

Szakmai környezet 

Vállalkozók, tőke és állami engedélyezések 

megoldottsága esetén is van még néhány olyan 

pont, ahol gyökeres változásokra van szükség 

ahhoz, hogy a rendszer optimálisan funkcionál¬ 

jon. Ilyen az állami adatszolgáltatás, adattárak 

megszervezése az informáltság biztosításához. 

Ilyen a magyar földtani szolgáltatások piaci 

rendszerbe szervezése, illetve nemzetközi 

konkurenciával való összemérése. És ide 

tartozik a kutatással, bányászattal szemben 

kialakult környezetvédelmi aggodalmak érvek¬ 

kel és tényekkel való türelmes eloszlatása. 

A jövő körvonalai 

Ha mindez megvalósul, azt remélhetjük, 

hogy három-négy éven belül ki fog alakulni a 

nyersanyagkutatások, s így áttételesen a földtani 

vállalkozások piaca. Bármilyen jövőkép szük¬ 

ségképpen szubjektív, de az várható, hogy 

— az állam tevékenysége az elsődleges — 

háttér jellegű — adatgyűjtésben és szolgáltatás¬ 

ban, az állami vagyonrész kezelésében, illetve 

a hatósági szabályozásban fog összpontosulni. 
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— Az állam kutatás-finanszírozó szerepe 

megszűnik, ezt külföldi nagy befektetők, illetve 

hazai kis és közép befektetők veszik át. Hosz- 

szabb és bonyolultabb feladat lesz az ágazat 

hitelképességének visszaállítása a bankoknál. 

— 30—40 %-kal tartósan lecsökken a 

szilárd ásványi nyersanyagok hazai termelése 

(elsősorban a széntermelés, illetve a bauxitter- 

melés). Lecsökken, vagy megszűnik az ezekhez 

fűződő, s az eddigi nagy kutató részlegek 

fenntartását indokoló kutatási igény. Ésszerű- 

södik és karcsúsodik, de jelentős kutatási befek¬ 

tető marad a kőolaj és földgáz ágazat. 

— A kutatás és bányászat piaci rendszerbe 

ültetésével fellép a kis és közepes vállalkozások 

csoportja a legkülönfélébb nyersanyagkutatási 

területeken. 

— Jelentősebb külföldi kutatási tőke mutat 

majd hajlandóságot magyar területeken kutatás¬ 

ra, elsősorban szénhidrogénekre, másrészt 

ércekre, kisebb részben ipari ásványok kutatá¬ 

sára. Ennek jelentkezése röviddel a bányatör¬ 

vény életbelépése után fog kulminálni. 

— Egyre bővül majd az olyan jellegű föld¬ 

tani vállalkozások piaca, amelyek nem elsőd¬ 

leges nyersanyagkutatási, illetve termelési 

célúak, hanem hidrológiai, vízgazdálkodási, 

környezet konzerválási, tisztítási, nyersanyag 

recirkulációs feladatokban vállalkoznak. 

Mindebből a földtani szakemberekre, illetve 

a földtani vállalkozásokra az vetíthető, hogy: 

— 40—50 %-kal csökkenni fog a klasszikus 

alkalmazási területeken (állami és vállalkozási 

szférában) foglalkoztatott szakemberek összlét- 

száma, egyúttal kisebb mértékben bővül a 

határterületeken kialakuló földtani alkalmazási 

területeken dolgozók száma, részben vál¬ 

lalkozásoknál, részben állami szervezetekben. 

— A megszűnő nagyvállalatok helye betöl¬ 

tetlen marad, de kialakul egy nagyszámú kis és 

középvállalatból álló bányavállalkozói kör, 

illetve remélhetően egy-két bányászati nagyvál¬ 

lalat, amelyben a hiányzó magyar tőke helyett 

döntően külföldi tőke kap szerepet. Megszűnik 

a bányavállalkozók ágazati elhatároltsága. 

— Ki kell alakulniuk szakmai szolgáltató 

vállalatoknak. Ezek karcsú akiesznek, s számol¬ 

niuk kell a térségben e téren jelentkező túlkí¬ 

nálattal szlovák, román, ukrán, stb. versenytár¬ 

sak részéről. 

— A földtan területén maradó szakemberek 

jelentős részének szabadfoglalkozású szakértői 

elfoglaltság jut majd, szerencsés esetben évi 

két-három megbízáshoz jut, ezzel azonban 

olyan mértékű jövedelemhez is, ami egyenér¬ 

tékű vagy több a jelenlegi intézeti formában 

megkeresett pénzeknél. Másoknak vál¬ 

lalkozásoknál jut majd alkalmazotti állás, a 

múltban megszokottnál sokkal nagyobb lét¬ 

bizonytalanság mellett. Talán 1—2 % lesz majd 

azoknak a száma, akik saját tőkével vállalkoz¬ 

nak majd szakmai területen. 

— Szembe kell nézni, és számolni kell 

azzal, hogy a szűkülő lehetőségek mellett 

Magyarországon a földtanban alkalmazható 

szakemberkínálat univerzálissá vált, így e téren 

is fokozott konkurrenciával kell számolni. Nem 

elképzelhetetlen, hogy eddig magyar szakem¬ 

berek által betöltött állásokat a vállalkozások 

romániai, orosz, de akár amerikai, ausztrál, 

kanadai szakemberekkel töltsenek be. 

A felvázolt kép nehezen elfogadható tények¬ 

kel számol, azonban a legjobb tudásom és 

tapasztalatom szerint reálisan várható tenden¬ 

ciákat tükröz. Nehéz évek előtt állunk, amikor 

mindenkinek fel kell készülnie arra, hogy tudós 

és szakember mivoltát kissé feladva, ne féljen 

új lépésektől, alkalmazkodástól. Leküzdje 

szakmai sovinizmusát, és más, hasonlóan 

hátrányos helyzetbe szorult rokonszakmákkal, 

például a geofizikával, bányászattal, kohászattal 

szoros összefogásban dolgozzon ki korszerű, 

használható választ a szorító gazdasági kihívás¬ 

ra. Szükség van egyúttal az alkalmazott geo¬ 

lógia és az alapkutatási ág minél jobb koor¬ 

dinációjára, egyetértésére, s annak felis¬ 

merésére, hogy ez utóbbi is csak akkor élet¬ 

képes hosszú távon, ha az alkalmazói szféra 

egészséges, pénzt termel, s számára olyan 

tudományos eredményeket, módszereket kínál¬ 

nak, amelynek alkalmazása gazdasági ered¬ 

mények javulásához vezet. 
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Foglalkozási lehetőségek geológusok számára az egységes Európában; 
a geológia űj feladatai, a kutatás és fejlesztés jövőbeli irányai 

Richard A. Fox 

Richard A. Fox úr a Geológusok Európai 

Szövetségének (European Federation of Geolo- 

gists) elnöke, A Szövetség — melynek Ma¬ 

gyarország még nem tagja — valamivel több 

mint 40.000 geológust képvisel és társ- 

egyesületeivelközösen lényeges szerepet játszik 

a szakma színvonalának fenntartásában. A 

Szerző, a fenti címen elhangzott előadását — 

ami méltán tart számot a magyar geológus 

társadalom érdeklődésére is — az 1992. június 

21—26. között, a spanyolországi Salamancában 

megrendezett III. Spanyol és a VIII. Latin¬ 

amerikai Geológiai Kongresszus keretében, egy 

kerekasztal rendezvény vitaindító előadásaként 

tartotta meg, Fox úr írásos engedélyének bir¬ 

tokában rövidített változatban közöljük, illetve 

ismertetjük a tanulmányt. 

A Szerző rövid, néhány évtizedes múltra 

visszatekintő helyzetelemzéssel kezdi dol¬ 

gozatát. Megállapítja, hogy a geológusok 

munkaerőpiaca mindig rendkívül érzékenyen 

reagált a gazdasági és politikai légkör vál¬ 

tozásaira Európában és az egész világon. A 

piac reakcióját kiválthatta valamelyik létfontos¬ 

ságú nyersanyag, mint pl. a kromit távlati 

beszerzési nehézségéből eredő fenyegetettség, 

vagy egyes nyersanyagokváratlan áremelkedése 

(pl. arany vagy kőolaj). Ezek az események 

fellendítették az alternatív nyersanyagforrások 

kutatását, ami együtt járt a kutatáshoz szük¬ 

séges geológusok iránti igények emelkedésével. 

Ez az igény azonban ugyanilyen gyorsan meg 

is szűnhetett az áresés, vagy valamelyik ország 

politikai destabilizálódása esetén. Napjainkban 

a geológusok foglalkoztatása tekintetében 

lényeges tényezővé vált az ökoszisztémákat érő 

károk elhárítása és megelőzése, amelyeket az 

ipar, a kormányok és a lakosság által, a jobb 

életszínvonal elérésének érdekében igényelt 

nagyléptékű beavatkozások okoznak. 

Az Európai Közösség 325 millió lakost 

felölelő, formálódó egységes piaca képviseli a 

világ legnagyobb kereskedelmi egységét, mely 

máris a nyugati világ ásványi termékeinek 

mintegy egyharmadát veszi fel. Összehasonlí¬ 

tásképpen az USA kb. 25 %-ot, míg Japán 15 

%-ot használ fel. 

Egy táblázatban közölt statisztikai adatok 

szerint az Európai Közösség országaiban a 

geológusokat főleg az ipar, a kormányzatok 

kutatóintézményei, az egyetemek és műszaki 

főiskolák alkalmazzák. Az iparban a legtöbb 

geológust a kőolajipari, bányászati, építőipari 

és szakértői cégek foglalkoztatják. 

A Szerző kiemeli, hogy a geológiai kutatás 

és a kutatóintézetek milyen fontosak Európa 

számára. Jelentőségüket a következő pontokban 

foglalja össze: 

1. Alapvető szerepük van az ásványi nyer¬ 

sanyagok felderítésében, feltárásában és kiter¬ 

melésében (szénhidrogének, ércek, ipari és 

építőipari ásványi nyersanyagok). 

2. Nagy szerepük van a környezeti és 

biztonsági intézkedések meghozatalában (pl. 

talajvízminőség megőrzés, hulladékelhelyezés, 

savas esők okozta környezeti változások stb.). 

3. Adatot szolgáltatnak a földhasznosításhoz 

és országos tervezéshez. 

4. Európán kívül, a geológiai szakismeretek 

különböző segélynyújtási akciókban alkalmaz¬ 

hatóak. Ezek keretében a szakemberek széles¬ 

körű információt nyújtanak a geológiai is¬ 

meretek köréből, ugyanakkor lehetőségeket 

tárnak fel az európai ipar számára. 

5. Elősegítik a Föld folyamatainak jobb 

megismerését és megértését, és alapvető ada¬ 

tokat szolgáltatnak a környezetről, melyben 

élünk. 

6. Hozzájárulnak az oktatáshoz, azaz az 

ember és a környezet kapcsolatának jobb meg¬ 

értéséhez. 

Ami a geológusok alkalmazási lehetőségeit 

illeti a jövő Európájában, azt a Geológusok Eu¬ 

rópai Szövetségének elnöke a következőképpen 

látja: 
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A hagyományos fémek iránti csökkenő 

igények miatt, ami a fémek hatékonyabb fel- 

használásával és újrafelhasználásával van kap¬ 

csolatban, csökkenni fog az igény olyan alap¬ 

vető fémek újabb telepeinek feltárására, mint 

pl. a vasérc és a bauxít. Állandó igény mutat¬ 

kozik majd az építőipari nyersanyagok iránt, és 

mivel a kőolajtartalékok csökkennek, a kőolaj¬ 

geológusoknak is újabb olajmezóket kell feltár¬ 

niuk. A szénfelhasználás is valószínűleg új¬ 

jáéled majd. 

Az elektronikában és a korszerű félvezető 

iparban használatos új anyagok is jelenthetnek 

új lehetőségeket a geológusok számára, bár ez 

a terület nagyon speciális és nem tűnik túl 

jelentősnek. 

A környezeti kérdéseket tekintjük olyanok¬ 

nak, melyek kapcsán az egyes nemzetek kor¬ 

mányaira nyomás nehezedik majd. Ez nem 

egyedi kérdés, hanem széleskörű és változatos 

problémák összessége. A környezetet befolyá¬ 

soló komplex tényezők azonosítása, ellenőrzése 

és elemzése lényeges politikai kihatásokkal 

járó, hatalmas feladatot jelent. 

Nagy és növekvő tudományos erőfeszíté¬ 

sekre van szükség, hogy teljes egészükben 

megértsük ezeket a problémákat, hogy a kör¬ 

nyezet megvédése érdekében meg tudjuk hatá¬ 

rozni a beavatkozás leghatékonyabb és legmeg¬ 

felelőbb eljárásait. Európának és a nemzeti 

kormányoknak a tények, és azok legegzaktabb 

értelmezése alapján kell tevékenykedniük, 

melyhez fel kell hogy használják a legjobb 

tudományos és gazdasági információkat, és 

ebben a geológusoknak igen lényeges szerepet 

kell játszaniuk, 

A fejlődésnek „kiegyensúlyozottnak” kell 

lennie, azaz a jövő terveit nem szabad feláldoz¬ 

ni a pillanat, esetleg nagymértékben illuzórikus 

eredményéért. 

A geológusoknak a jövőben még számos 

egyéb terület tevékenységében kell köz¬ 

reműködniük: földhasználat és tervezés, terület- 

rendezés és természetvédelem, városok és 

nagyvárosok problémái, szennyeződés és ter¬ 

mészetvédelem , szennyeződés ellenőrzés, vízzel 

kapcsolatos kérdések, veszélyes anyagok, 

hulladékok és azok újrafelhasználása, kör¬ 

nyezetvédelmi kutatás (beleértve az ellenőrzést 

és tömegtájékoztatást), oktatás, továbbképzés, 

közreműködés a nemzeti és nemzetközi kor¬ 

mányzati tevékenységben, tanácsadásban, stb. 

Várható, hogy Európában az átrendeződés¬ 

nek egy új hulláma indul el azáltal, hogy a 

keleti blokk országai a tervgazdaságról piacgaz¬ 

daságra térnek át. Létfontosságú lesz az egyes 

országok együttműködése, ahol a geológu¬ 

soknak is meg kell kapniuk a maguk szerepét. 

Égető szükség van arra, hogy a nem-kor¬ 

mányzati szervek, mint pl. a Geológusok 

Európai Szövetsége, nemzetközi színtéren 

dolgozzanak a fejlődésért, népszerűsítsék a 

geológusok tevékenységét és az abban rejlő 

potenciális lehetőségeket. Sokkal láthatóbb 

együttműködésre van szükségünk az azonos 

vagy közeli területeken működő egyéb szakem¬ 

berekkel és intézményekkel, 

Ismertette: Brezsnyánszky Károly 
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A nemzeti földtani intézetek mai és jövőbeni szerepe1 

Raymound A. PRICE 

A Szerzó, Raymound A. PRICE, a Queen’s 

Egyetem (Kingstone, Ontario, Kanada) tanára, 

éveken keresztül a Kanadai Földtani Intézet 

igazgatója volt. Az Intézet 150 éves jubileuma 

alkalmából tartott Földtani Intézetek Nemzet¬ 

közi Konferenciáján, 1992. áprilisában el¬ 

hangzott felszólalását jelentette meg az IUGS 

lapjában. 

Számunkra, a 125. éve felé közeledő nem¬ 

zeti földtani intézetünk megítélése, valamint az 

ország földtani intézményrendszerénektervezett 

átalakítása utáni jövő szempontjából figyelem¬ 

reméltó a közölt tanulmány. Amit tehetünk, 

hogy ezúton is felhívjuk a szervezeti átalakí¬ 

táson munkálkodó illetékesek figyelmét, hogy 

stratégiai jellegű döntésük előtt mérlegeljék a 

cikkben megszólaló nemzetközi szaktekintély 

tapasztalatokon alapuló megállapításait. 

A Szerzó, a világban lejátszódó felgyorsult 

társadalmi, gazdasági folyamatokból, a földi 

élet környezetére gyakorolt emberi befolyás 

egyedülálló növekedési üteméből kiindulva arra 

a következtetésre jut, hogy a megváltozott 

arculatú, tevékenységi körű, hatékonyságú 

földtani intézetek megítélésénél a „múlt többé 

már nem megbízható útmutató a jövő számá¬ 

ra”. 

„Napjaink bármely nemzeti földtani in¬ 

tézetének alapvető küldetése annak a földtudo¬ 

mányi információnak és szakértelemnek a biz¬ 

tosítása, amely az adott ország ásványi nyers¬ 

anyag-, energia- és vízkészleteinek ésszerű fel- 

használásához, a lakosság egészségéhez és 

biztonságához, valamint a környezet védel¬ 

méhez szükséges. Ez a Föld valamennyi nem¬ 

zetére igaz.” 

„A földtudományi információ és szakér¬ 

telem a Föld minden országa számára a nemzet 

erőforrásainak egy sajátos fajtáját jelenti. Sok 

másfajta tudományos információval és szakér¬ 

telemmel ellentétben a földtudományi infor¬ 

máció és szakértelem egyszerre bír helyi és 

világméretű jelentőséggel. Egy bizonyos ország 

meghatározott területére vonatkozik, mindamel¬ 

lett az egyetemes tudományos ismerethez is 

tartozik. Részét képezi az ország természeti 

képét és pillanatnyi állapotát leíró is¬ 

meretanyagnak. A természeti környezet egyéb 

összetevőiről, az ország lakosságának nagysá¬ 

gáról és eloszlásáról, a gazdaságról és a nem¬ 

zeti és nemzetközi politikai környezetről szóló 

adatokkal együtt szerves részét alkotja annak az 

információs keretnek, amiben az adott kormány 

és ország működik. 

A hatékony működés érdekében az orszá¬ 

goknak független és tudományosan megbízható 

földtudományi információra és szakértelemre 

van szükségük. Ezt az igényt a nemzeti földtani 

intézetek elégítik ki.” 

A földtani intézetek elsődleges tevékeny¬ 

sége, mely az új információk előállításának 

eszköze, a földtani térképezés volt, ma is az, és 

a XXL századba lépve is az lesz — vallja a 

Szerző. A földtani térképezés bonyolult kutatási 

tevékenység, mely „magába foglalja egy sor 

különféle módszer használatát a legközön¬ 

ségesebbtől a legkifinomultabb új technológiáig, 

de bármi legyen is a módszer, az alapvető cél 

a kőzettestek tulajdonságainak, térbeli alakjának 

és elhelyezkedésének, eredetének, korának, 

fejlődéstörténetének és regionális vagy globális 

jelentőségének tisztázása. Fel kell ismerni, 

leírni, elemezni és értelmezni a természet által 

végrehajtott kísérleteket és ez az alapja annak, 

hogy az ember okosan használja a Földet”. 

A Szerző a módszer fejlesztésének két 

irányát jelöli meg. Az egyik a harmadik dimen¬ 

zió, a mélység, a másik a negyedik dimenzió, 

a földtörténeti régmúlt, a bolygónk történetének 

négyötödét kitevő prekambrium fejlődési idős¬ 

zak fokozottabb kutatása. 

A nemzeti földtani intézetek földtani infor¬ 

mációs tevékenysége egyidejűleg kell, hogy 

‘Az eredeti cikk az Episodes-banjelent meg (15/2, 98—100, 1992 június) 



120 Földtani Közlöny 123/1 

szolgálja a kormány stratégiai céljait, valamint 

a nagyközönség igényeit. 

Az intézmények szempontjából nem közöm¬ 

bös azonban az információszolgáltatás módja. 

„Néhány országban a nemzeti földtani intézet 

szerepe eltolódott a kormánynak és a nagykö¬ 

zönségnek végzett szolgálattól a nyereségorien¬ 

tált tevékenység felé, melyet a piacon a magán- 

vállalatokkal versenyezve a szakmai szolgál¬ 

tatások és a földtudományi információ árusítása 

képvisel. Egy szabad vállalkozáson alapuló 

társadalomban ez a folyamat óhatatlanul a 

nemzeti földtani intézetekről való lemondást 

jelenti, minthogy azok egyidejűleg nem tölthet¬ 

nek be sikeresen két, egymásnak ellentmondó 

feladatot.” 

A cikk elején feltett kérdésre, miszerint 

szükség van-e a modem világban földtani 

intézetekre, a következő válaszban összegzi 

mondanivalóját a Szerző: „A XXI. században 

a nemzeti földtani intézetek világszerte űj 

kihívásokkal és új lehetőségekkel szembesül¬ 

nek. A világ népességének és az egy főre jutó 

energiafelhasználás növekedéséből, és az ennek 

eredményeképpen kimerülő nyersanyagkészle¬ 

tekből, valamint az emberi lét romló környe¬ 

zetéből adódó, kialakulóban lévő világméretű 

válságok mindenütt sürgető igényt támasztanak 

a nemzeti kormányok számára a határaikon 

belüli és kívüli területekről származó földtudo¬ 

mányi információ és szakértelem iránt. A 

nemzeti földtani intézetek lehetséges jövőbeni 

szerepe igen nagy, a jövőben ténylegesen 

megvalósuló szerep pedig sok tényezőtől függ, 

többek között nem kis részben a földtani inté¬ 

zetek egyéni és kollektív vezetésétől.” 

Ismertette: BREZSNYÁNSZKY Károly 
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29. Nemzetközi Földtani Kongresszus 
(Kyoto, Japán, 1992. augusztus 24—szeptember 3.) 

A washingtoni kongresszus „késése” miatt 

a 29. geológiai világkongresszust a szokásos 

négyévenkénti ciklustól eltérően a harmadik 

évben rendezték a japán geológiai szervezetek. 

A Kongresszus mintegy 90 országból érkezett 

4712 résztvevője közül 2883 külföldi és 1700 

japán teljes jogú tagot regisztráltak. A szer¬ 

vezők legnagyobb sajnálatára a Geohost prog¬ 

ramban csak 19 vendéget tudtak fogadni, a 

fiatal résztvevők száma így is 270 körüli volt. 

A távolságarányosán magas költségek miatt a 

bejelentkezettek közül sokan nem érkeztek 

meg. így számos kirándulás (71-ból 34), rövid 

kurzus és — a napi program kialakításában sok 

gondot okozva — előadás, poszter elmaradt. A 

résztvevők kongresszusi csomagjukban a 301 

oldalas programkötet mellett három Abstract- 

kötetet (minimálisra kicsinyített betűkkel és 

ábrákkal) gazdag idegenforgalmi és kulturális 

tájékoztató anyagot, emlékjelvényeket, és 

naponta a kongresszusi újság 4—5 oldalas 

példányát kézhez kapták. A régi főváros méltó 

környezetében, az impozáns Kyoto International 

Conference Hall-ban, szigorú biztonsági intéz¬ 

kedések mellett lezajlott kongresszust és a kap¬ 

csolódó Event Hall-ban szervezett Geoexpót 

fővédnöki minőségében NARUH1TO herceg, 

trónörökös nyitotta meg; üdvözölték K. Wa- 

TANABE (ipari és kereskedelmi miniszter), H. 

WATANABE (postaügyi miniszter), ARAMAKI (a 

prefektúra kormányzója), TANABE (Kyoto 

polgármestere) és CORDANI (az IUGS elnöke) 

urak. 

A kongresszusi központ 20 termében, 

többnyire egyidőben, néha 19—20 óráig el- 

húzódóan, 8 munkanapon át (a szaküléseken 

kívül) 103 business meeting-et szerveztek az 

IUGS bizottságai, albizottságai, affiliált szer¬ 

vezetei, munkacsoportjai, továbbá unióközi 

bizottságok, programok, projektek. 

A tudományos program három fő célkitű¬ 

zése: a geológia szerepe az emberiség jövőjé¬ 

ben, a nemzetközi földtudományi együtt¬ 

működés eredményei és lehetőségei, valamint a 

vendéglátók földtani adottságainak megfelelően 

a magmás-vulkáni geofázisok vizsgálata. A 

nyomasztóan gazdag anyagot 7 föszimpózium 

26 (többnyire diszciplináris) szimpóziumának 

253 témakörébe sorolták előadás, illetve poszter 

formájában, A többszáz előadás közötti válasz¬ 

tást egyetlen tényező könnyítette: a témakör 

délelőtti előadásait a délutáni poszterbemutatók 

követték. Statisztikailag vezető témakörök 

voltak: ásványi nyersanyag 22, magmás-meta¬ 

morf kőzettan 22, környezetföldtan-vízföldtan 

15; a középmezőnyben a rétegtan 13, szerkezet¬ 

földtan 13, szedimentológia 9 témakörrel. A 

geofizikát, távérzékelést, földtan-oktatást, 

tudománytörténetet 3—3 témakör képviselte. 

A kongresszus hivatalos magyar küldöttei; 

HÁMOR Géza (fődelegátus, az IUGS Magyar 

Nemzeti Bizottságának elnöke); KomlÓSSY 

György, GaáL Gábor (szavazatijogú delegátu¬ 

sok); Stegena Lajos (convener); alapítványok, 

ösztöndíjak, pályázatok segítségével: DEMÉNY 

Attila (poszter); HÁMORTamás (poszter); Heinz 

KOZUR (előadás); Nagy Géza (poszter); Szabó 

Csaba (poszter); egyéb módon: Dudich Endre 

(UNESCO—IGCP) és Jaskó Tamás (London) 

tagtársaink voltak további teljes jogú, aktív 

résztvevői az IGC-nek. 

A Geoexpón — az elnökség felkérésére az 

IUGS standján (melyen mindössze három 

program eredményei szerepeltek) — kiállítottuk 

a „Neogene Paleogeographic Atlas of Central 

and Eastem Europe” c. térképmű (főszerkesztő: 

HÁMOR Géza) hét térképlapját; sikerét a három 

alkalommal szükségessé vált hiánypótlás je¬ 

lezte. 

A kongresszus során két alkalommal ülése¬ 

zett IUGS elnökség negyven födelegátus szava¬ 

zatai alapján a következő fontosabb határoza¬ 

tokat hozta: elfogadta az elnöki, főtitkári, 

pénzügyi beszámolókat, az állandó bizottságok 

és unióközi kooperációs programok (ICL, 

IGCP, GARS, Deposit Modeling, Global 

Change, Natural Hazards) jelentéseit; ratifikálta 

az IUGS új alapszabályát, új bizottságait (CO- 

GEOENVIRONMENT, COGEOINFO, utóbbi 

a COGEODATA—COGEODOC összevonásá¬ 

ból), a régi bizottságok új tisztikarát, elnökeit 

(planetológia: A T. Basilevsky, Oroszország; 

energiahordozók: C. Salle, Franciaország; 

környezetgazdálkodás: F. C. WOLF, Norvégia; 
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földtudományi oktatás: P. C. C-OORAY, Sri 

Lanka; szedimentológia: R. N. GlNSBURG, 

USA; tudománytörténet: D. Branigan, Auszt¬ 

rália; magmás-metamorf petrogenezis: I. 

Campbell, Ausztrália; tengeri geológia: L. 

LaNCELOT, Franciaország; rétegtan: J. RE- 

MANE, Svájc; kőzettan: J. KELLER, Németor¬ 

szág; tektonika: P. Hancock, Nagy-Britannia; 

földtani információ: J. BlESECKER, USA. 

Felvette tagjai sorába Horvátország, Észtor¬ 

szág, Litvánia, Üzbegisztán, Oroszország, 

Kazahsztán földtani szervezeteit, affiliált szer¬ 

vezetként pedig a következőket: International 

Center fór Training and Exchanges in Geo- 

sciences (CIFEG), Geological Society of Ame¬ 

rica (GSA), Geochemical Society, Meteoritical 

Society, International Society of Soil Mechanics 

and Foundation Engineering (ISSMFE), Inter¬ 

national Association of Geomorphologists 

(IAG), International Association on Struc- 

tural/Tectonic Geologists (IASTG), American 

Association of Petroleum Geologists (AAPG) 

szervezeteket, valamint disaffiliálta az Inter¬ 

national Association of Planetologyt. 

Az IUGS tisztújítás során 33—37 közötti 

szavazatokkal megszületett új elnökség: 

Elnök: W. S. Fyfe (Kanada) 

Főtitkár: R. BRETT (USA) 

Pénztáros: M. SCHMIDT-THOMÉ(Németo.) 

Alelnökök: A. C. BoRtANI (Olaszország) 

F. Hervé (Chile) 

G. O. Késsé (Ghana) 

Liu Dunyi (Kína) 

I. F. LOVERING (Ausztrália) 

N. PETIT-MAIRE (Franciaország) 

Seida UYEDA (Japán) 

V. A. ZSARIKOV (Ororszország) 

Az új jelölőbizottság a 30. kongresszus 

tisztújítására; U. CORDANI elnök (Brazília), M. 

SCHMIDT-ThomÉ (Németország), G. O. KÉSSÉ 

(Ghana), T. Sato (Japán), X. Le Pichon 

(Franciaország), P. Wyllie (USA), Dudich E. 

(Magyarország). 

A 30. Nemzetközi Geológiai Kongresszus 

helye Peking (Kína), időpontja 1996. A további 

kongresszusokraérkezett hivatalos meghívások: 

2000: Dél-Amerika (több országra kiterjedően); 

Dél-afrikai Köztársaság (Pretoria); 2004: 

Ausztria (szóbeli megbeszélésen: a szomszéd 

országok, pl. Magyarország közreműködésé¬ 

vel); 200S: Nagy-Britannia (London). E kér¬ 

désekben a pekingi kongresszus fog dönteni. 

A résztvevők általános véleménye szerint a 

29. Világkongresszus jó áttekintést adott a 

geológiai tudomány helyzetéről, jövőjéről, 

kutatási-fejlesztési irányairól, biztató új el¬ 

méleti, gyakorlati, módszertani eredményeiről. 

A kongresszusi szervezők a szakmai program, 

a technikai feltételek biztosítása mellett gondos¬ 

kodtak a japán táj, az épített környezet, az 

évezredes kulturális hagyományok (képzőművé¬ 

szet, zene, színház) a teaceremóniák és a nem 

lebecsülendő gasztronómiai kultúra megismer¬ 

tetéséről is. A csodálatra méltó japán em¬ 

bereknek, ezen belül a mintegy 180 fős szer¬ 

vezőcsapatnak méltán kijáró testületi és egyéni 

köszöneteket és gratulációkat T. SATO, a Kong¬ 

resszus főtitkára fogadta mindannyiuk nevében. 

Hámor Géza 

az IUGS MNB elnöke 
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Könyvkritika 

GALÁCZ András és Monostori Miklós (1992): Ősállattani praktikum. Tankönyvkiadó, 

Budapest, 664 oldal, 955 ábra. ISBN 963-18-3563-4. 2700 Ft. 

Újabb tankönyv született az ELTE Ős¬ 

lénytani Tanszékének alkotóműhelyében. A 

szerzők, GaláCZ András és Monostori Mik¬ 

lós, a tanszék kutatói és oktatói, hűek maradtak 

ahhoz a felfogáshoz, amely az oktatást és a 

hallgatók megbecsülését, munkájuk segítését 

állította a tanszék munkájának középpontjába. 

Ennek a hozzáállásnak az eredménye, hogy 

hosszú ideje az Őslénytani Tanszéken a legjobb 

a tankönyv- és jegyzetellátottság az ELTE 

Geológiai Tanszékcsoportján belül. E vál¬ 

lalkozás értékét csak növeli, hogy a tankönyv- 

írás nagy áldozatot követel a szerzők részéről 

— és ez nem frázis, hanem komoly meggon¬ 

dolást igénylő igazság. 

Az új Ősállattani praktikum általános és 

rendszeres részre tagolódik. E két rész szerke¬ 

zetileg és műfajilag annyira különbözik egy¬ 

mástól, hogy értékelésüket is külön kell válasz¬ 

tani. 

Az általános rész, ha szűkre szabottan is, de 

tárgyalja vagy legalább megemlíti mindazokat 

a módszertani fogásokat és munkafolyamatokat, 

amelyek az őslénytani kutatást az anyaggyűjtés¬ 

től a földtörténeti és törzsfejlődési értelmezésig 

felépítik E rész felépítése olyan tiszta és logi¬ 

kus, hogy olvasása mindenkit munkára serkent: 

a kezdőt, hogy belemélyedjen az őslénytani 

anyagba; a gyakorló paleontológust pedig, hogy 

átgondolja saját munkamódszereit. Az egyes 

fejezetek aránya azonban nem mindenütt sze¬ 

rencsés. Az őslénytani anyag leírása, ezen belül 

pedig a nevezéktani szabályok alkalmazása a 

paleontológus munkájának talán „legrázósabb” 

része, amelyben sokszor nagy tekintélyű ku¬ 

tatók is súlyos hibákat követnek el; ennek 

megfelelően e téma sokkal bővebb tárgyalást 

igényelt volna. Igaz ugyan, hogy A zoológiái 

nevezéktan nemzetközi kódexe, mint arra maga 

a könyv is utal, magyarul is megjelent az 

Őslénytani Vitákban, néhány esettanulmánnyal 

mégis jóval szemléletesebbé lehetett volna tenni 

a nevezéktani munka értelmét és fontosságát. 

Néhány kisebb hiba és pontatlanság is 

előfordul a szövegben. Éppen a Nomenclaturai 

szabályok fejezet egyik példájában a helytelen 

Limnocardium szerepel Lymnocardium helyett 

(ugyanez a név a rendszeres részben már 

helyesen áll). Az Ősmaradvány okrajzos ábrázo¬ 

lása című fejezetben, a 12. ábrán a B és C 

képek rajztechnikailag nem különböznek egy¬ 

mástól (satírozás és vonalkázás). Az Őslénytani 

meghatározás fejezet egyik ajánlása, miszerint 

a könyvtárközi kölcsönzés révén beszerzett 

könyvekről vagy folyóiratokról feltétlenül 

készítsünk kópiát, rendkívül praktikus ugyan, 

de gyakran jogszabályellenes. 

A rendszeres rész egy igen tág ismeret- 

anyagot felölelő monumentális munka. Alapos¬ 

sága és részletessége tiszteletet parancsoló, 

ugyanakkor felépítésének koncepciója, pon¬ 

tosabban inkább preferenciái, több ponton is 

vitathatók. A könyvet ugyanis, a szerzők elő¬ 

szava szerint, az oktatás céljain túl a hazai 

gyakorló geológusok és a magyarországi ős¬ 

maradványok iránt érdeklődők szempontjainak 

figyelembe vételével szerkesztették. Ezzel 

szemben a könyvet lapozgatva úgy tűnik, a 

szerzők egyik legfontosabb szempontja a minél 

teljesebb rendszertani áttekintés volt. Meglehe¬ 

tősen nagy számban szerepelnek ugyanis Ma¬ 

gyarországon meg nem található, illetve gya¬ 

korlati szempontból nem jelentős nemzetségek, 

míg a leggyakoribb formákról túlságosan kevés 

az információ (pl. Favusella-félék, Potamides, 

Pirenella, Tympanotonus, Congeria, Paradac- 

na, Hungarocypris). Néhány igazi hazai „speci¬ 

alitás”, mint pl. a Dreissenomya, a Budmania 

vagy a Rudapithecus említésre sem kerül. 

A másik vitatható álláspont, hogy a szerzők 

szerint a genusok egy-egy faj ábrázolásár 

keresztül bemutathatok. Bár ez néhány esetber 

igaz, általában azonban egy nemzetség elkülö¬ 

nítő bélyegeit éppen úgy lehet jól rögzíteni, ha 

legalább két faját ismerjük. Ebben az esetben 

ugyanis a fajok jellegétől elvonatkoztatott 
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nemzetségképet sokkal könnyebben tudjuk 
kialakítani magunkban. Ezért kár, hogy nem 
szerepel legalább néhány helyen több faj ábrája 
egy-egy nemzetség ismertetésénél. 

Az ábraanyag kiválogatása egyébként sem 
sikerült mindenütt igazán szemléletesre. A 
foraminiferáknál nincs egyetlen csiszolat¬ 
fénykép sem, ellenben több nemzetségnél csak 
— helyenként gyenge minőségű — metszetraj¬ 
zok szerepelnek, a Cyelőlites kupolaformája a 
kiválasztott nézetekből nem érzékelhető, a 
Balanusnál megért volna egy külön rajzocskát 
a gyakran önmagában található talplemez. Egy 
kezdő vagy műkedvelő paleontológus sem¬ 
milyen segítséget nem kap e könyvtől az oly 
gyakori halfogak (kivéve a cápákét) vagy 
otolithusok rendszertani mibenlétének meghatá¬ 
rozásához. 

Bármennyire is igazságtalan dolog, a speci¬ 
alisták, kezükbe véve a könyvet, a rendszeres 
részben nyilván saját legjobb ismerőseiket 
fogják először fellapozni, hogy ellenőrizzék, 
hiteles képet adnak-e ezekről a nemzetségekről 
a szerzők. Az endemikus pannon puhates- 
tűeknél, nyilván a szerzők által felhasznált 
források pontatlansága miatt, néhány kisebb 
hibát találtam. A Lymnocardium nemzetség 
típusfaját, a Lymnocardium hauerit nem Auszt¬ 
riából, hanem a Pécs melletti Árpádról írta le 
M. HÖRNES; ez a faj Ausztriában elő sem 

fordul (p. 271). A Valenciennius elterjedésénél 
a megjegyzés, hogy Magyarországról is em¬ 
lítik, azért pontatlan, mert e nemzetség éppen 
a Pannon-medencében volt őshonos, fosszíliái 
itt gyakoriak; később innen vándorolt a Feke¬ 
te-tengeri medencébe (p. 225). 

Kifejezetten erénye viszont a rendszeres 
résznek, hogy ahol a típusfaj recens, ott azt 
ábrázolja, érzékeltetve a fosszilis és az élő 
világ elválaszthatatlan kapcsolatát. 

Ami a kiadó munkáját illeti, a szokásos 
bakik természetesen itt sem maradtak el. A 
tartalomjegyzékből hiányzik az egyébként igen 
fontos Brachiopoda classis, és minden egyéb, 
ami a könyv 456, és 461. oldala között talál¬ 
ható. A 148. és 149. oldalakon a Gavelinelta 
genus, mint cím, és a hozzá tartozó ábraaláírás 
kétszer szerepel, más-más leírással és ábrával. 
A könyv — egyébként vitathatatlan — szépségét 
rontja a nem egységes papírminőség. 

Praktikus könyv-e tehát az új Ősállattani 
praktikum? Az általános része feltétlenül az. A 
rendszeres része azonban elsősorban az elméleti 
oktatást támogató, igen értékes adattár, és 
funkciójában semmiképpen nem helyettesít egy 
Magyarország leggyakoribb ősmaradványait 
bemutató kiadványt. 

Magyar Imre 

Annals of the History of Hungárián Geology (AHHG) Special Issues 1, 2, 3 (Földtani 
Tudománytörténeti Évkönyv, 1, 2, 3. különszám), 1987, 1989, 1991. Responsible editor 
(felelős szerkesztő): G. Hámor (1, 2), G. Gaál (3) 

A Magyarhoni Földtani Társulat Tudo¬ 
mánytörténeti Szakosztálya hézagpótló kez¬ 
deményezésének gyümölcse ez a három külÖn¬ 
szám. Ezek az INHIGEO (Nemzetközi Földtör¬ 
téneti Bizottság) 13., 14. és 16. szimpóziumára 
jelentek meg (1987: PisaPadova, Olaszország; 
1989: Washington D. C., Egyesült Államok; 
1991: Drezda, Németország). Közös mottójuk 
lehetne Zrínyi Miklós öntudatos kijelentése: 
„Senkinél sem vagyunk alábbvalók”. 

(1) J. Hála (ed.): Rocks, Fossils and History 
— Italian-Hungarian Relations in the Field of 
Geology. [Kőzetek, ősmaradványok és tör¬ 
ténelem. — Olasz-magyar kapcsolatok a földtan 
területén.] - AHHG (FTTE) Special Issue 

(különszám) 1. Hungárián Geologícal Society 
(Magyarhoni Földtani Társulat), Budapest, 
1987. 333 oldal, 152 ábra. ISSN 0133 6045, 
ISBN 963 8221 119 

E gyűjteményes kötet tartalma a XIII. 
INHIGEO Szimpózium tematikájához igazodik. 
36, különböző tárgyú és teijedelmű tanulmányt 
tartalmaz. 

Régi adósságunkat törlesztette végre BA¬ 

LOGH Kálmán értékelő összesítése a magyar 
rétegtan és őslénytan történetéről. 

Fölötte tanulságos az őslénytan történelmi- 
magyarországi egyetemi oktatásának bemuta¬ 
tása. (Budapest; tÖOGSCH L. és BODA J.; 
Kolozsvár: CsÍKY G.; Szeged: KROLOPP E.; 
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Debrecen: SZÉKYNÉ FUX V,, bányászati fel¬ 

sőoktatási intézmények: ZSÁMBOKI L,). 

Avatott szerzők tíz jeles magyar paleon¬ 

tológus arcképét vázolták fel: Hantken M., 

Koch A., Lórenthey I., Nopcsa F., Lamb- 

rechtK., Petényi Salamoni., KovÁTsGy., 

Laczkó D., Kormos T., Schréter Z. 

Hazánk nevezetes ősmaradványleleteiiől és 

lelőhelyeiről Galácz A. adott áttekintést. 

Négy cikk foglalkozik őslénytani gyűjte¬ 

ményeinkkel. Ez a témakör az alább ismer¬ 

tetendő 3. különszámban terebélyesedett ki, 

teljességre törekedve. 

Különleges, űj színt hoz az a két tanul¬ 

mány, amely a régészeti feltárásokban fellelt 

ősmaradványokkal (BÁCSKay E.) és az ős¬ 

maradványoknak népünk hagyományvilágában 

játszott szerepével (HÁLA J.) foglalkozik. 

Az olasz-magyar kapcsolatok tárgykörében 

A. KlRCHER (Rómában élt német jezsuita), L. 

F. Marsigli, G. A. Scopoli, P, E. Vinassa 

DE Regny és G. Dainelli működésének 

magyarországi, valamint HANTKEN M. és 

Szabó J. tevékenységénekolaszországi kapcso¬ 

latai szerepelnek. Más-más szempontból, de 

egyaránt igen tanulságos a Természettudományi 

Múzeum Monté bolcai halmaradványainak 

(Nagy I, Z.) és olaszországi díszítőkő-gyűj¬ 

teményének (ViNCZÉNÉSZEBERÉNYI H.) bemu¬ 

tatása. Kultúrtörténeti csemege KOSSUTH Lajos 

olaszországi ősmaradványgyűjteményének 

ismertetése. Ugyancsak élvezetes kultúrtörténeti 

olvasmány az olasz kő fa ragó mesterek magyar- 

országi működését elénk táró két írás (KERTÉSZ 

P. ill. Hála L tollából). 

Nagyban emeli a kötet használati értékét a 

benne szereplő földrajzi nevek jegyzéke, amely 

lehetővé teszi a mai és a történelmi elnevezések 

azonosítását (Hajdú-Moharos J. gondos mun¬ 

kája). 

A Magyar Állami Földtani Intézet és a 

Magyar Szénhidrogénipari Kutató Intézet 

anyagi támogatásával kinyomtatott kötet méltán 

aratott sikert az INHIGEO olaszországi szim¬ 

póziumán. 

(2) G. Csíky, Gy. Vitális (eds.): History of 

Mineral Exploration in Hungary until 1945 [Az 

ásványi nyersanyagkutatás története Magyaror¬ 

szágon 1945-ig]. AHHG [FTTE] Special Issue 

[különszám] 2. Hungárián Geological Institute 

[Magyar Állami Földtani Intézet] - Hungárián 

Geological Society (Magyarhoni Földtani 

Társulat], Budapest 1989 - 109 oldal, 30 ábra - 

ISSN 0133 6045, ISBN 963 671 1690 

Ez a kötet a 28., Washington D. C.-ben 

tartott Nemzetközi Geológiai Kongresszusra, 

illetve az annak keretében tartott XIV. IN- 

HIGEO Szimpóziumra készült. Mint az elős¬ 

zóban olvasható, a Magyarhoni Földtani Tár¬ 

sulat Tudománytörténeti Szakosztálya által 1977 

február 14-én tartott, azonos című előadás- 

sorozat átdolgozott és kiegészített, angolra 

fordított anyaga. (Az eredeti, de rövidített 

szövegek a Földtani Közlöny 110/1. számában 

jelentek meg.) 

A kötet a Bevezetőn (Csíky G.) és az 

Előszón (SZÉKYNÉ Fux V.) kívül 13 tanul¬ 

mányt tartalmaz, az alábbi ásványi nyers¬ 

anyagok kutatásáról: 

— Ércek (1918-ig: ZsÁMBOKl L.; 1920— 

1945: + Pollner I.) 

— Fekete- és barnaszén (1945-ig: FEJÉR L.) 

— Lignit (JASKÓ S.) 

— Kőolaj és földgáz (1928-ig: (CsÍKY G.; 

1920—1945: KÓRÖssy L.; kutatási módszerek 

a II. világháború előtt: Szurovy G.) 

— Víz (1920-ig: Dobos I.; a két világhá¬ 

ború közötti: KORIM K.; módszerek: RÓNAI A.) 

— Bauxit (1945-ig: VlZY B.) 

— Építőkő (1945-ig: KERTÉSZ P.) 

— Kerámiai és cement-nyersanyagok(1945~ 

ig: Vitális Gy.) 

A tanulmányok 1920-ig a történelmi, 1920 

és 1945 között pedig a trianoni békeszerződés 

meghagyta országterülettel foglalkoznak. 

A kötet iránt a washingtoni nemzetközi 

geológuskongresszuson komoly érdeklődés 

nyilvánult meg. Érdemi megvitatására sajnos 

nem került sor, mert a XIV. INHIGEO Szim¬ 

pózium keretében tervezett nyersanyagkutatás- 

történeti szekció a szervezők magyarázata 

szerint „érdeklődés hiányában” nem jött létre. 

(3) Gy. Vitális, T. Kecskeméti (eds.): Mu- 

seums and Collections in the History ofMine- 

ralogy, Geobgy and Paleontology in Hungary. 

[Múzeumok és gyűjtemények a magyar ás¬ 

ványtan, földtan és őslénytan történetében] 

AHHG [FTTE] Special Issue [különszám] 3. — 

Hungárián Geological Survey [Magyar Állami 

Földtani Intézet], Hungárián Geological Society 

[Magyarhoni Földtani Társulat], Budapest 1991 

- 440 oldal, 173 ábra. ISSN 0133 6045, ISBN 
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963 671 150 X (A kötet magyar nyelven hoz¬ 

záférhető a Magyar Természettudományi Mú¬ 

zeum Föld- és Őslénytára könyvtárában (Buda¬ 

pest VIII., Múzeum krt. 14-16. II. em.)f ahol 

helyben tanulmányozható.) 

Eddig nem volt példa ilyen összefoglaló át¬ 

tekintésre a szaktudományaink fejlődésének 

tárgyi emlékeit őrző és bemutató különféle 

(eredetileg jórészt nem állami) intézményekről. 

A drezdai, XVI. INHIGEO Szimpózium téma¬ 

kitűzése adta meg a döntő lökést ahhoz, hogy 

33 szakember 41 tanulmánnyal betöltse ezt a 

tátongó űrt. Ezek közül mindössze néhány 

foglalkozik jelentésekkel, térképekkel és köny¬ 

vekkel, a többi — természeti tárgyak gyűj¬ 

teményeivel. 

Ez a kincsetéró anyag magyarul nem jelent 

meg. így ezúton hívom fel a figyelmet rá, 

közölve a teljes tartalomjegyzéket. 

I. Bevezető tanulmányok 

— A múzeumok szerepe a közművelődés¬ 

ben Magyarországon (Csíky G.) 

— A magyarországi kőzet- és ásványgyúj- 

temények rövid története (PAPP G., SZAKÁLL 

S., Weiszburg T.) 

— Magyar természetvizsgálók szerepe a 

jénai „MineralogischeSocietat” alapításában és 

működésében, és annak hatása a földtudomá¬ 

nyok fejlődésére Magyarországon (CsÍKY G.) 

II. A gyűjtemények részletes ismertetése 

A, nagymúltú, több kisebb részből álló 

gyűjtemények 

(a) Természettudományi Múzeum 

— A TermészettudományiMúzeum földtani 

gyűjteményei (KECSKEMÉTI T., Papp G.) 

— A TermészettudományiMúzeum ásvány- 

és kőzetgyűjteményének története (PAPP G., 

SZENDREI G., VlNCZÉNÉ SZEBERÉNYI H.) 

— A Lobkowitz herceg-féle gyűjtemény 

(Papp G., Vinczéné Szeberényi H.) 

— A TermészettudományiMúzeum ősállat¬ 

tani gyűjteményei (KECSKEMÉTI T., NAGY I. 

Z.) 

— A Természettudományi Múzeum ős¬ 

növénytani gyűjteménye (Hably L., Eszter¬ 

gályos L.) 

— A földtan a Természettudományi Mú¬ 

zeum tudománytörténeti gyűjteményében (Hor¬ 

váth Cs.) 

(b) Eötvös Loránd Tudományegyetem 

— Az ELTE ásványgyűjteményének tör¬ 

ténete (Papp G., Weiszburg T.) 

— Mária Anna királyi hercegnő ás- 

ványgyújteménye (Papp G., Weiszburg T.) 

— Alexandra Pavlovna nagyhercegnő ás¬ 

ványgyűjteménye (Papp G.) 

— Az ELTE Őslénytani Tanszékének gyűj¬ 

teménye (KÁZMÉr M.) 

— A Pterodactylus „pesti példányának” tör¬ 

ténete (GÉCZY B.) 

(c) Magyar Állami Földtani Intézet 

— A MÁFI Múzeuma (KORDOS L.) 

— A MÁFI Ásvány- és ércgyújteményének 

122 éve (Kákay-Szabó O.) 

— A Coquand-gyüjtemény (E. BácskaY) 

— A MÁFI Tudománytörténeti gyűj¬ 

teménye (Hála J.) 

— Korai jelentések és szakvélemények az 

Országos Földtani Adattárban (1839—1950) 

— Régi földtani térképek (1869—1919) a 

MÁFI-ban (Vitális Gy.) 

B. Jelentős magyar gyűjtemények 

— A szegedi József Attila Tudományegye¬ 

tem Ásványtani gyűjteménye (MOLNÁR B.) — 

(Ebben foglaltatik KOCH S. prof. híres ás¬ 

ványgyűjteménye.) 

— A szegedi József Attila Tudományegytem 

Őslénytani és Földtani gyűjteménye (MOLNÁR 

B.) 

— A miskolci Hermán Ottó Múzeum ás¬ 

ványgyűjteménye (SZAKÁLL S.) 

— A debreceni Kossuth Lajos Tudomány- 

egyetem Ásványtani-Földtani Tanszékének 

gyűjteményei (SzÉKYNÉ Fux V., KOZÁK M.) 

— A miskolci Műszaki Egyetem Ás¬ 

vány—kőzettani Tanszékén gondozott Selmec¬ 

bányái Ásványgyújtemény története (WiEDE- 

MANN R.) 

— A miskolci Műszaki Egyetem könyvtára, 

mint a földtani szakirodalom forrása (ZSÁMBOKI 

L.) 

— A Mátra Múzeum őslénytani gyűj¬ 

teménye (FÜKÖh L.), beleértveLEGÁNYl F. egri 

gyűjteményét is. 
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C. Kisebb magyar gyűjtemények 

— A Budapesti Műszaki Egyetem Ás¬ 

ványtani-Földtani Tanszéke gyűjteményeinek 

története (BlDLÓ G.) 

— A debreceni Református Kollégium ás- 

ványgyűjteménye (Nagy M.) 

— A kalocsai Tóth Mike gyűjtemény (Gra- 

BARITS I.) 

— A Bakonyi Természettudományi Mú¬ 

zeum földtani gyűjteményeinek története (FUTÓ 

J.) (LaczKó D. veszprémi gyűjteményéből fej¬ 

lődött ki.) 

— A bányászati múzeumok ásványgyűj¬ 

teményei (Szakáll S.) 

— A pannonhalmi bencés apátság ás¬ 

ványgyűjteménye (Mayer F., Szakáll S.) 

— Ásvány gyűjtemények a magyar középis¬ 

kolákban (Szakáll S.) 

— A Szabó József Geológiai Szakközépis¬ 

kola gyűjteményeinek fejlődése (Bognár L., 

Bognár-Soproni J.) 

— Az érdi Magyar Földrajzi Múzeum (KU- 

BASSEK J.) 

— Hidrológiai tudománytörténeti múzeu¬ 

mok Magyarországon (DOBOS I.) 

D. Magyar vonatkozású gyűjtemények a Kár- 

pátmedeneében 

— Az Erdélyi Múzeum Egylet alapítása és 

működése (CSÍKY G.) 

— A Bethlen Coílegíum Academicum ter¬ 

mészettudományi gyűjteményének eredete és 

fejlődése (CSÍKY G.) 

* * * 

Ezt az elképesztően gazdag és változatos, 

adat-tömény anyagot érdemben összefoglalóan 

ismertetni lehetetlen, belőle részleteket kiragad¬ 

ni pedig önkényes és vitatható lenne. (Még 

olyan történelmi Ínyencségek is vannak benne, 

hogy az első ismert gyűjteményt — ha nem is 

Magyarországon— II. Ramszesz fáraó létesíte¬ 

tte; hogy az első komoly természettudományi 

expedíciós gyűjtés Arisztotelész és Nagy Sán¬ 

dor nevéhez fűződik; hogy a jénai tudós tár¬ 

saság elnöke egy Teleki gróf volt; hogy a 

„muzeológia” szakkifejezés nincs még száz 

éves sem (1901); hogy a hazai középiskolai 

gyűjtemények az 1950—70-es években túl¬ 

nyomórészt megsemmisültek; stb.) — Ezért 

mindössze az áttekintésre vágyók figyelmét 

hívom fel a második, bevezető tanulmányra 

(Papp G., Szakáll S., WeiszburgT.), annak 

is különösen a történelmi tendenciákat szem¬ 

léltető ábrájára. 

Szívből remélem, hogy a „különszámok” 

sorozata folytatódik, különös tekintettel a 

Magyarhoni Földtani Társulat alapításának 145. 

és a Magyar Állami Földtani Intézet alapítá¬ 

sának 125. évfordulójára (1993, illetve 1994). 

A jövő sikere a múlt megbecsülésére épül. 

Dudich Endre 

Cimerman, Franc & Langer, Martin R. (1991): Mediterranean Foraminifera. 
Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, Razred za Naravoslovne Vede, Dela 30, 

118 oldal, 3 ábra, 93 fényképtábla, Ljubljana. ISBN 86-7131-053-1 

A mediterrán régiónak hagyományosan 

nagy a szerepe a recens foraminiferák kutatásá¬ 

ban: D’ORBIGNY 1826-os monográfiájától 

kezdődően számos ma is valid taxont írtak le 

innét. Európa szomszédsága, a kellemes éghaj¬ 

lat és a változatos partvidék a tudomány és az 

ipar számos kutatóját vonzotta ide (Bízón & 

Burollet, 1984). Bár az elmúlt évtizedekben 

hatalmas mennyiségű publikáció jelent meg a 

recens benthosz és plankton foraminiferák 

Ökológiájáról, az eloszlásukat befolyásoló 

fizikai és kémiai tényezőkről, magukat a fora- 

miniferákat nem írta le senki. Franc Cimerman 

(a Szlovén Tudományos Akadémia ljubljanai 

Őslénytani Intézetéből), akit idehaza inkább 

paleogén rétegtani tanulmányairól ismerünk, és 

Martin R. Langer (a baseli egyetem Földtani 

és Őslénytani Intézetéből) vállalkozott a hálát¬ 

lan munkára: a Földközi-tengerben élő vala¬ 

mennyi foraminifera-faj leírására, elektronmik¬ 

roszkópos és esetenként röntgenfelvételeken 

való bemutatására. Munkájuk célja az volt, 

hogy az ökológiai kutatásokat végző nagyszámú 

szakember a gyakorlatban jól használható 
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kézikönyvet kapjon a kezébe. Az Adria keleti 

partjáról és a Tirrén-tengeri Vulcano sziget 

vízalatti lejtőiről gyűjtött 334 fajt alapos taxo¬ 

nómiai revíziót követően egyenként 10—20 

soros, tömören fogalmazott leírásban ismer¬ 

tetik. A legfontosabb rész természetesen a 93, 

kitűnő minőségű fényképtábla, egyazon faj 

példányainak több nézetével, és szükség szerint 

tört, ill. csiszolt példányokkal, valamint a belső 

szerkezetet újszerűén bemutató röntgenfel¬ 

vételekkel. A kötetet a nemzetségek és fajok 

betűrendes mutatója, az ábrázolt példányok 

lelőhelyjegyzéke (a vízmélység, az aljzat és a 

gyűjtési mód feltüntetésével), valamint a több 

mint 200 tételt tartalmazó irodalomjegyzék 

egészíti ki. 

Bár a munka határozási segédeszköznek 

készült és emiatt az ökológiai információk 

érthetően csekély helyet kaptak, mégis elfért — 

habár csak egyetlen oldalon — a Mediter- 

ráneum tengertani jellemzése (sótartalom, 

hőmérséklet, vízkörzés, a vízoszlop rétegzett¬ 

sége, az átlátszóság és a tápanyagtartalom 

kapcsolata, a hullámbázis helyzete, az oldott 

oxigén mennyisége). 

A viszonylag nagyalakú, A/4-nél alig 

kisebb formátumú, puhafedelű kötetet jó kéz¬ 

bevenni. A foraminiferák hihetetlen alakgazdag¬ 

sága, az elektronmikroszkópos felvételek közis¬ 

mert szépsége örömmel tölti el az embert. És 

elgondolkoztatja, hogy mikor lát majd hasonló 

könyvet például a kiscelli vagy a bádeni agyag 

recenshez illő megtartású, a Földközi-tenge¬ 

rihez hasonlóan gazdag faunájáról. 

Bízón, J. & Burollet, P. (szerk.) (1984): 

Ecologie des microorganismes en Méditer- 

ranée occidentale. Assoc. Franc. Techn. 

Pétr., Paris, 197 p. 

D’ORBIGNY, A.D. (1826): Tableau Méthodique 

de la Classe des Céphalopodes. Ann. Sci. 

d’Hist. Nat., Serie 7, 245—316, pls. 10— 
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Bár terjedelmi korlátot nem kívánunk szabni, kívánatos a tömör fogalmazás, és az állítások 
alátámasztásához szükséges adatok közlése. 

A magyar (és angol) nyelvű kéziratot két példányban kérjük beküldeni. Az egyik példányhoz tartozó 
illusztrációs anyag nyomdakész rajz vagy ezzel azonos minőségű xeroxmásolat, ill. fényes felületű, kontrasztos 
fénykép legyen, a másik példányhoz tartozó lehet jó minőségű xeroxmásolat is, lehetőleg a véglegesnek 
elképzelt méretben. 

A lektorálás után átdolgozott kéziratokat lehetőleg mágneslemezen (floppy n) kérjük beküldeni, mellékelve 
egy kinyomtatott példányt, amelyen a szövegszerkesztő programmal le nem írható jelek, ékezetek, egyenletek 
feltűnően be vannak jelölve. 

Jelenleg IBM-kompatibilis személyi számítógépena következő szövegszerkesztőkkel írt kéziratokat tudjuk 
elfogadni: Wordstar, WordPerfect, Microsoft Word, PFS Write, PFS Professional Write, PFS First Choice, 
MultiMate, MultiMate Advantage, Voikswriter, IBM Writing Assistant, DisplayWrite, OfficeWriter, XyWrite 
ül, ill. bármely szövegszerkesztőből ASCII kódban (DOS, Text Out) kimentett változat. Kérjük, írják rá a 
lemezre a szövegszerkesztő nevét és verziószámát. 

A kézirat részei (kötelező, javasolt): 
a) Cím 

b) Szerzó(k) neve, postacíme 

c) Összefoglalás 

d) Bevezetés, előzmények 

e) Módszerek, a vizsgált anyag, ill. terület leírása 
f) Diszkusszió 
g) Eredmények, következtetések 

h) Köszönetek 
i) Irodalmi hivatkozások 

j) Ábrák, táblázatok és fényképtáblák aláírása 
k) Ábrák, táblázatok, fényképtáblák 

Az ábrákat arab, a táblázatokat és a fényképtáblákat külön-külön római számokkal jelöljük. 
Az ábrák betűmérete a végleges méretre való kicsinyítés után legalább 1,5 mm, a vonalvastagság 0,1 mm 

legyen. Kívánatos, hogy az eredetik mérete legalább 50 %-kal haladja meg a közlés méretét. 
A fényképeket kartonra ragasztva, a végleges tükörméretben kérjük. 
Kihajtós táblázatot nem fogadunk el; kihajtós térképet is csak indokolt esetben, a szerkesztőbizottság 

döntése alapján. Színes térkép- vagy fényképmelléklet csak a szerző költségén közölhető. 
Az irodalomjegyzék tételeire a szerző nevével és a megjelenés évszámával hivatkozzunk. Pl.: Radócz 

(1974), (Császár & Haas, 1981), Kubovics et ai. (1987). 

Példák bibliográfiai adatok közlésére (a folyóiratok nevét ne rövidítsük!): 

a) cikkek 
Jaskó S. (1986): A Magyar-középhegységneogén rögszerkezete. (The Neogeneblock structure of the Central 
Hungárián Rangé). — Földtani Közlöny 118/4, 325-332 (in Hungárián with English summary). 

b) kötetben közölt tanulmányok: 
Bensőn, R.H., Gould, S.J. & Smith, W.A. (1984): Perfection, continuity, and common sense in historical 
geology. In: Berggren, W.A., Van Couvering, J.A. (eds.): Catastrophes and Earth History: The New 
Uniformitarianism, Princeton University Press, Princeton, 35-75. 

c) könyvek: 
Földvary, G.Z. (1988): Geology of the Carpathian Region. World Scientific, Singapore, 571 p. 

A román, szlovák, szerbhorvát stb. ékezeteket kérjük bejelölni. Cirillbetűs munkánál (ha nincs 
idegennyelvű címe) kéijük az eredeti címet és szögletes zárójelben annak angol fordítását megadni. 

Az előírásoknak meg nem felelő kéziratokat a szerkesztőség a szerzőnek visszaküldi. 
A cikk elfogadása esetén az angolra való fordításról, ill. a nyomdakész rajzok előállításáról a szerzőnek 

kell gondoskodnia. 
A kéziratokat a következő címre kérjük beküldeni: Magyarhoni Földtani Társulat, 1027 Budapest, Fő u. 
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